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A família Palmela – nomenclatura que só entra na família a partir do 
século XIX – ganha o apelido “Souza” no século XIII através do enlace 
entre um filho bastardo do rei D. Afonso III (1210-1279) - D. Afonso Diniz 
(c. 1260-c. 1310) – com D. Maria Paes Ribeira (c. 1285-?), neta materna 
de D. Mem Garcia de Souza (c. 1200-c. 1275), e é através deste ramo que 
lhes chega o Senhorio da Quinta do Calhariz e do Morgado de Monfalim, 
herança incorporada nesta casa com o matrimónio de D. Filipa da Silva 
(c. 1480-?) com D. Filipe de Souza, comendador de S. Martinho de Sande 
(c. 1470-?). Desta forma nascem os “Souzas do Calhariz”, que durante os 
séculos subsequentes consagram-se como uma das principais famílias do 
Reino, apesar de não serem agraciados com título nobiliárquico algum, 
situação bastante frequente no panorama da antiga nobreza portuguesa. 
Desde o século XVII que exerciam no Paço o cargo de capitães da 
Guarda Alemã, o que lhes conferia acesso directo à vida de corte.
D. Manuel de Souza (1703-?), 7º capitão da Guarda Alemã, vem a casar 
em 1735 com a princesa D. Maria Leopoldina de Holstein-Beck (1717-
1789). Princesa sem dote, permitiu catapultar os “Souzas do Calhariz” 
para o clube da aristocracia europeia, concedendo-lhes, a partir de 
então, uma dimensão internacional, a qual os seus descendentes 
aproveitarão para expandir horizontes e crescer em importância no 
panorama político e social da sua época. 
No último quartel do século XVIII nasce, em Turim, o neto primogénito 
de D. Manuel de Souza, D. Pedro de Souza e Holstein-Beck (1781-1850), 
futuro 1º duque de Palmela. Torna-se, rapidamente, num homem da 
elite aristocrática europeia e cedo treina as habilidades de diplomata 
e político que lhe conferirá um lugar de destaque nos anais da História 
portuguesa do século XIX. O Duque de Palmela é dos principais nomes 
da lista dos que combateram pela causa da princesa do Brasil D. Maria 
da Glória (futura D. Maria II). Pelos seus préstimos à Coroa será elevado 
a Conde, Marquês e por fim Duque de Palmela, já para não falar de todas 
as honras e cargos inerentes à sua conhecida e crescente importância, 
tanto no panorama diplomático como na política portuguesa, ao longo 
de toda a primeira metade do século XIX. A guerra civil, que dominou 
o Reino de Portugal e que terminou no ano de 1834, foi devastadora 
para a família Palmela a nível financeiro. Durante este tempo conturbado 
Palmela vai viver dos rendimentos das propriedades de Sanfré (no 
Piemonte em Itália), herdadas do ramo italiano da sua avó Holstein. No 
final do conflito este rendimento tornar-se-á insuficiente para manter o 

João Sousa e Holstein

“O MEU PAI CONSEGUIU ALGO 
QUE SÓ OS GRANDES DA 
HISTÓRIA CONSEGUEM, QUE 
É VIVER ETERNAMENTE, E VAI 
VIVER ETERNAMENTE ATRAVÉS 
DESTA COLECÇÃO”

The Palmela family – whose dukedom is only granted in the 19th century – 
got the “Souza” surname through a marriage alliance between Afonso Dinis 
(ca.1260-ca.1310), illegitimate son of the Portuguese king Afonso III (1210-
1279), and Maria Paes Ribeira (ca. 1285-?) maternal granddaughter of Mem 
Garcia de Souza (ca.1200-ca.1275). It is from this branch that they acquire 
the Lordship of the “Quinta do Calhariz” and the Estate of “Monfalim”, both 
absorbed through the marriage of Filipa da Silva (ca.1480-?) and Filipe de 
Souza (ca.1470-?), Commander of “São Martinho de Sande”. From this union 
will emerge the “Souzas do Calhariz” who, in the following centuries, become 
one of the kingdom’s main families albeit the lack of an aristocratic title, a fact 
that was not uncommon in the context of Portuguese nobility. Their official role 
within the Royal Palace from the 17th century onwards, that of Captains of the 
German Guard, did however secure direct access to court life and the inevitable 
ascension that will ensue.
Manuel de Souza (1703-?), 7th Captain of the German Guard, will in 1735 
marry princess Maria Leopoldina of Holstein-Beck (1717-1789). Although 
Maria Leopoldina had no dowry, the marriage will push the “Sousas do 
Calhariz” into the exclusive club of European aristocracy, endowing them with the 
international presence that their descendants will embrace to expand horizons and 
develop positions within the political and social context of their age.
In the final quarter of the 18th century is born in Turin the first male 
grandchild of Manuel de Souza, the future 1st Duke of Palmela Pedro de 
Souza e Holstein-Beck (1781-1850). He will fast become a man in the core of 
the European aristocratic elite and an accomplished diplomat and politician 
that stands out proudly from Portuguese 19th century history. One of the main 
Portuguese figures fighting for the liberal cause headed by the Princess of Brazil, 
Maria da Glória, future Queen Maria II, Pedro Holstein-Beck was generously 
recognized through the years for his services to the Crown, becoming a count, a 
marquess and eventually a duke, in addition to all the other honours and offices 
inherent to his growing diplomatic and political dimension.
The 1832-1834 Portuguese civil war would be financially devastating for the 
Palmela family. Throughout those troubled years the Duke will live off income 
from his Piedmonts Sanfré estates, inherited from the Italian branch of his 
Holstein’s grandmother. Towards the end of the conflict that income will however 

nível de vida correspondente à posição alcançada. 
O casamento atribulado do seu filho mais velho, D. Domingos de Souza 
e Holstein-Beck (1818-1864), com a herdeira do conde da Póvoa, uma das 
maiores fortunas de Portugal - valor que excedia a soma da despesa e da 
receita do orçamento do Estado português em 1833 – de seu nome D. Maria 
Luísa de Noronha e Sampaio (1817-1861), vem salvar a dignidade da Casa. 
Com este matrimónio a Casa Palmela vai aliar os pergaminhos à fortuna, 
tornando-se numa das mais opulentas Casas portuguesas do século XIX. 
Nas suas memórias, no capítulo X, o Duque de Palmela, falando acerca do 
seu filho Domingos e respectiva mulher, diz: Daquele dia até ao de hoje 
tem continuado minha nora a viver como se tivesse nascido na minha 
família, em íntima e feliz união com seu marido, já mãe de uma família que 
bem desejaria ver aumentada; mas que assegura assim mesmo a sucessão 
da minha casa se não vierem filhos varões, a uma bela menina, que Deus 
conserva, e que reúne em si as qualidades mais amáveis que na sua idade 
se podem desejar. Esta neta a que se refere é D. Maria Luísa de Souza 
e Holstein-Beck (1841-1909), que acabou por herdar o título e a fortuna 
da família. Grande benemérita, fundadora da “Sociedade Promotora 
das Cozinhas Económicas”, escultora de alto gabarito, premiada a nível 
internacional, mecenas, intelectual, herdeira do gosto pelo Belo e pelo 
colecionismo, a Duquesa de Palmela é uma das figuras incontornáveis da 
sociedade do seu tempo.
D. Manuel de Souza e Holstein-Beck (1932-2011), 4º Conde da Póvoa, e 
bisneto da 3ª duquesa de Palmela, é também ele uma figura incontornável 
do dia-a-dia Lisboeta do século XX/XXI. Herdou o peso do nome de uma 
família, cuja preponderância inegável poderia tolher um espírito mais 
pobre. O Conde da Póvoa soube receber essa herança imaterial - o gosto 
pelo Belo e pelas obras de arte - e explorou o “espírito colecionista” 
ao longo de toda a sua vida. O espólio da quinta da Serra, que temos o 
privilégio de apresentar, é demonstrativo tanto do tipo de objectos pelos 
quais se interessava, bem como dos objectos que herdou, demonstrativo 
do gosto dos seus antepassados. Através da sua colecção D. Manuel de 
Sousa e Holstein conseguiu que o seu nome fosse inscrito no livro de 
notáveis e, desta forma, viver para todo o sempre em cada objecto que 
seja identificado como seu.

 

FRANCISCO FRANCO DE SOUSA

become insufficient to maintain the living standards required by the family’s increasing 
social standing. His eldest son, Domingos de Souza e Holstein-Beck (1818-1864), 
troubled marriage to the daughter of the Count of Póvoa, Maria Luísa de Noronha 
e Sampaio (1817-1861), one of Portugal’s wealthiest heiresses – whose 1833 estate 
value exceeded the whole of the country’s state budget - will eventually rescue the House 
of Palmela. Adding the much-needed wealth to their title, this alliance will turn the 
Sousa e Holstein-Beck into one of the most opulent 19th century Portuguese aristocratic 
houses.
In his Memoirs, on mentioning his son Domingos and his wife, the Duke of Palmela 
reflects: “From that day and until the present, my daughter in law has been living 
as if she was born in my family, in intimate and happy union with her husband, as 
a mother of a family that I would wish to see growing; but, that in any case ensures 
the succession of my House, even without any male heirs, with a fine girl that God 
protects, and that brings together the nicest qualities that can be wished in her age.” 
This granddaughter is Maria Luísa de Souza e Holstein-Beck (1841-1909) who will 
inherit the Dukedom as well as the family’s wealth.
Generous benefactor, founder of the charitable “Sociedade Promotora das Cozinhas 
Económicas”, internationally awarded and renowned sculptress, patron and respected 
intellectual, heiress of her family’s taste for the beautiful and for collecting, the 3rd 
Duchess of Palmela was most certainly an unavoidable figure of her time. Later, her 
great-grandson, Manuel de Souza e Holstein-Beck (1932-2011), 4th count of Póvoa, 
will become in his own right, a major presence of 20th and 21st century’s Lisbon life. 
Inheriting the name of a family whose undeniable relevance could be impairing to 
some, the count of Póvoa knew how to accept that valuable immaterial inheritance, the 
taste for the beautiful and for art, exploring the “collector’s spirit” throughout his life.
The estate that we proudly bring to sale at Veritas evidences the types of objects that 
he favoured as well as those that he received through inheritance and that reflect his 
ancestor’s taste. Through his collection D. Manuel de Sousa e Holstein managed to 
have his name inscribed in the book of notables and, in this way, live forever in every 
object that is identified as his.



Os objetos de arte podem ser colecionados por três tipos de pessoas:

1- os colecionadores que estudam, averiguam e pesquisam tudo sobre os 
objetos, por vezes até à exaustão, os guardam ou exibem, pondo sempre 
toda a vida do próprio objeto em realce. Uns verdadeiros experts do 
objeto de arte
2- os amadores, muito influenciados pela moda, que buscam 
essencialmente a perfeição, a harmonia e a beleza
3- os curiosos que procuram o objeto mais insólito, por vezes com uma 
certa perversidade do gosto tão subjetivo do belo. São como os enfants 
terribles dos donos das obras de arte.
O meu sogro, Manuel Souza e Holstein Beck, Conde da Póvoa, 
engenheiro agrícola de formação e amante dos objetos de arte, 
personificava estes três tipos de colecionador. Era um perfeccionista, 
quer na busca e escolha, quer na preservação e na exposição das obras.
Os objetos podem chegar ao colecionador pela própria família ou por 
legados e, por isso, sempre associados a uma carga emotiva e pessoal 
mais elevada. Podem ser adquiridos ao longo de uma vida ou mesmo 
oferecidos por outras pessoas. Assim, todas estas nuances fazem com 
que a vida dos objetos seja por vezes estranha e carregada de tanta 
vibração histórica. 
Não é a classe social que faz a coleção mais perfeita. Não é essa a 
essência do colecionador. 
Também nas coleções que o Conde da Póvoa criou, estas origens são 
as mesmas. 
Durante a sua vida adquiriu, vendeu, trocou ou mesmo ofereceu e, 
por vezes, destruiu objetos, se algo de falso surgia durante o estudo. 
Mostrava constante preocupação em identificar e marcar a vida do 
objeto. Muitos deles ainda exibem testemunhos de várias e diferentes 
posses. Era exaustivo e nunca deixava tirar nenhuma marca ou símbolo 
que o identificasse.
Posso dizer que a coleção morre com o colecionador. Os objetos 
permanecem, mas a relação entre eles dilui-se e desvanece. 
É, assim, estranha a vida dos objetos no curso da História, que os 
transforma em observadores mudos do desenrolar da cultura e da arte ao 
longo de séculos. E este princípio era muito importante para o Conde da 
Póvoa. Todos os objetos estavam marcados com o seu nome ou qualquer 
símbolo que o identificasse. É comum ver estas etiquetas associadas a 
peças de arte.
Todas as civilizações, ao longo da História, trouxeram profundas e 
irreversíveis mudanças, tendo-se perdido e pulverizado os objetos de 
tantas e tão ricas coleções. A um nível particular, as memórias da 5.ª 
Duquesa de Palmela, ainda não publicadas, um sobrevoar do século XX, 
desde o regicídio até ao pós 25 de abril, registam mudanças, reviravoltas 
e tantas perdas, tendo-se a família sempre adaptado a novas realidades. 
O ramo Sousa Calhariz ocupou cargos de alto valor político e público na 
sociedade. Cultivou o colecionismo, o mecenato e formou gerações de 
artistas. Mais tarde, elevado ao Ducado de Palmela, sempre assegurou 
alguém que atuava como guardião dos seus bens. Foram evidenciadas em 
algumas exposições estas características, e exibidas ao público as coleções. 
O meu sogro, Manuel Palmela, aliava na sua personalidade todas estas qualidades.  
Tanto gostava de ensinar como de aprender. Cultíssimo e conhecedor 
nato, mecenas e ótimo conversador, raro esteta, e, acima de tudo, uma 
pessoa que deixa, sem dúvida, o seu cunho nos objetos que passaram 
pelas suas mãos.

Art objects can be collected by three specific types of individuals:

1-  Those who study, investigate and research everything there is to know about 
the objects, sometimes excessively, and either keep them hidden or exhibit them, 
but always strive to enhance their full history.
2- The amateurs, much impacted by fashion, and essentially in search of 
perfection, harmony and beauty.
3- The curious, who search the most unusual object, sometimes perverting the 
subjective taste for beauty. They are like the “enfants terribles” of the art world.
My father-in-law, Manuel Souza e Holstein Beck, Count of Póvoa, agricultural 
engineer by training and art lover, embodied all three types. He was also a 
perfectionist, not only in the search and selection of the objects that he desired 
but also in their preservation and display.
Collectors can obtain their favoured objects either from family or through 
bequests, both hence highly charged with emotional and personal value. 
They can also be purchased through one’s lifetime of gifted by others. All these 
variables can imbue art objects with uncanny stories and charge them with 
historical vibrancy. But it is not social status that makes a perfect collection. 
That is not the essence of the collector.
These origins are common to the Count of Póvoa collections. Throughout his 
life he acquired, sold, exchanged or gifted and, occasionally, destroyed objects, in 
situations when, while researching them, a forgery emerged. His main and constant 
concern was to identify and signal the life of the object. Many of his artworks still 
bear testimonies to various and unconnected ownerships. He was thorough and never 
allowed any identification label, mark or emblem to be removed.
I feel confident to say that the collection dies with its collector. The objects 
remain, but the relation between them gets diluted and eventually fades away.
It is thus strange the life of objects throughout history, making them mute 
witnesses of unrolling art and culture over the centuries. This concept was of 
paramount importance for the Count of Póvoa. All the objects were marked 
with his name or a symbol that identified him. It is widespread practice to see 
these labels associated to works of art.
 Every civilization brought profound and irreversible change, and many lovingly 
collected objects have been lost or pulverized in that process. At a personal level, 
the yet unpublished Memoirs of the 5th Duchess of Palmela, a fly over the 20th 
century, from the regicide in 1910 to the post 1974 revolution, record changes, 
reversals and many losses, new realities to which the family always adapted. 
The Sousa Calhariz branch has filled major public and political positions in 
society. Simultaneously it cultivated collecting, promoted patronage and formed 
generations of artists. Later, on assuming the Dukedom of Palmela, the family 
has always ensured that it appointed someone as guardian of its assets. These 
characteristics were emphasized in exhibitions that presented its collections to 
the public.
My father-in-law, Manuel Palmela, combined all these qualities in his own 
self. He relished in both learning and teaching. Highly cultivated, refined and 
knowledgeable, patron and exceptional conversationalist, rare aesthete, he was 
above all a person that has left his mark on each of the objects that he amassed.

A ARTE DE COLECIONAR

D. Manuel de Souza e Holstein Beck, Conde da Póvoa
RICARDO MELO GOUVEIA GIRÃO
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1
MARIA LUÍSA DE SOUSA HOLSTEIN, 
3ª DUQUESA DE PALMELA (1841-1909)
Retrato de Maria Antónia Rebelo de Andrade 
Escultura em mármore 
Assinada e datada de 1880
Diam.: 51,5 cm

Nota: 
“sr.a Duquesa de Palmela, que já não é hoje uma simples amadora, uma diletante, mas sim uma artista na 
mais bela acepção da palavra, expõe dois bustos em mármore, sendo um deles o retrato do marquês de Sá da 
Bandeira e um medalhão igualmente em mármore representando a cabeça morta de uma amiga da autora” 
In Diário da Manhã, nº 1476, p. 2; 
Este último trabalho a que se referia o crítico era na verdade um relevo com o retrato de Maria Antónia Rebelo 
de Andrade, representada defunta, envolta numa mortalha e repousada sobre uma almofada.
Portrait of Maria Antónia Rebelo de Andrade
Marble sculpture 
Signed and dated 1880

€ 1.000 - 2.000

SESSÃO
Session

LOTES 1 A 327

Lot 1 to 327

Vista do Atelier da 3ª Duquesa de Palmela, Maria Luísa de Sousa Holstein
Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa

    1

14 15



2
MARIA LUÍSA DE SOUSA HOLSTEIN, 
3ª DUQUESA DE PALMELA (1841-1909)
Diógenes 
Escultura em bronze patinado  
Assinado e datado Lisboa 1883 
Marca de fundição
Alt.: 39,5cm 

Patinated bronze sculpture 
Signed and dated “Lisboa 1883” 
Foundry marks

€ 1.000 - 1.500

16 17



A 3ª Duquesa de Palmela, Dona Maria Luísa de Sousa Holstein, nascida a 
4 de Agosto de 1841 e figura de vulto da sociedade lisboeta do final do 
século XIX, tem sido especialmente destacada pela sua actividade de 
âmbito social, especialmente pela fundação das Cozinhas Económicas de 
Lisboa, em 1893. 
Admirada como escultora e reconhecida como mecenas, a sua 
intervenção no panorama artístico de então não está apenas definido 
pelas peças que cinzelou, mas também pelo apoio que concedeu às artes 
(através da atribuição de bolsas de estudo e de prémios pecuniários) e 
por modernizar a já notável colecção Palmela (através da encomenda e 
compra de obras de arte).
Filha de D. Domingos de Sousa Holstein (1818-1864) Marquês do Faial, 
Conde de Calhariz e 2º Duque de Palmela, e de D. Luísa Maria de 
Sampaio Noronha (1817-1891), Baronesa de Teixeira e Condessa da Póvoa, 
D. Maria Luísa aprendeu a ler e a escrever com o seu avô paterno, o 
1º Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein (1781-1850). Depois 
disso, a sua instrução desenvolveu-se no colégio do Sacré Coeur, em 
Paris, onde recebeu uma educação religiosa, ministrada por freiras, 
e complementada com aulas sobre cultura, literatura e artes, que 
proporcionaram algumas visitas a museus, monumentos, recitais de 
poesia e concertos.
De regresso a Portugal, foi aos 21 anos que casou (a dia 15 de Abril 
de 1863), na capela do Palácio Palmela, com D. António de Sampaio e 
Pina de Brederode (1834-1910), numa cerimónia apreciada como um 
dos maiores eventos do ano, tendo sido relatada em vários periódicos 
nacionais devido à presença de ilustres convidados, dos quais se 
destacam os padrinhos de casamento, o Rei D. Luís (1838-1889) e a 
Rainha D. Maria Pia (1847-1911). 
Um ano depois, com a morte do seu pai e sendo a única herdeira, 
recebeu os títulos de 3ª Duquesa de Palmela, 3º Marquesa do Faial e 
3ª Condessa do Calhariz e de Sanfré, tornando-se numa das mais ricas 
herdeiras de Portugal. Para além de uma vasta fortuna e de inúmeras 
propriedades, a jovem Duquesa passou a usufruir de uma das maiores 
colecções de arte no país. 
Inserida nos círculos da elite intelectual da sociedade portuguesa e 
da aristocracia europeia, os inúmeros encontros sociais, saraus, festas 
temáticas, bailes e jantares de convívio que deu nos seus palácios 
ficaram relatados na imprensa da época, como faustosos e surreais. 
Travou laços de amizade com alguns dos artistas mais respeitados da 
época, tais como a atriz francesa Sarah Bernhardt (1844-1923) e a atriz 

The third Duchess of Palmela, born August 5th, 1841, was, beyond any 
doubt, a major figure of late 19th century Lisbon society, who stood out from 
amongst her contemporaries for her dedication to charitable activities, such as 
the 1893 founding of the Society for the Promotion of Affordable Kitchens, for 
her accomplishments as an internationally respected sculptor and for her full 
recognition as an active arts patron. Her intervention in the artistic panorama 
of her time is unquestionable, both for the pieces she produced and for the 
support she offered the arts and fellow artists, which included grants and 
money prizes as well as commissions and acquisitions of contemporary works of 
art for her own, notable, family art collection.
Daughter of Domingos de Sousa Holstein (1818-1864), Marquess of Faial, 
Count of Calhariz and second Duke of Palmela and of Luísa Maria de 
Sampaio Noronha (1817-1891), Baroness of Teixeira and Countess of Póvoa, 
Maria Luísa learned how to read and write with her paternal grandfather, the 
first Duke of Palmela, Pedro de Sousa Holstein (1781-1850).
For her formal education she was sent to the Sacré Coeur Catholic School in 
Paris, where she learned about religion, culture, literature and the arts, visited 
museums and monuments and attended poetry recitals and music concerts.
On her return to Lisbon, she was married on April 15th, 1863, aged 21, to 
António de Sampaio e Pina de Brederode (1834-1910) at the Palmela House 
chapel, in an event widely considered the wedding of the year and thoroughly 
reported in the Portuguese newspapers for the most illustrious guest list that 
included King Luís I and Queen Maria Pia.
A year later, upon her father’s death, and as the House of Palmela sole heiress, 
she assumed her rightful titles of third Duchess of Palmela, third Marchioness 
of Faial, third Countess of Calhariz and third Countess of Sanfré, as well as 
the responsibility for managing one of Portugal’s wealthiest estates. In addition 
to immense fortune and numerous properties throughout the country, Maria 
Luísa did also inherit an important art collection that had been amassed by 
her ancestors.
A well-known and popular figure amongst Portuguese intellectual elites and 
European aristocracy, she was prodigal in organizing society events, parties, 
balls and dinners in her many homes, which were often detailly described 
by the contemporary press as being stately yet surreal. Maria Luísa became 
friendly with such bohemian artists as French actor Sarah Bernhardt (1844-
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italiana Eleonora Duse (1858-1924), os pintores Columbano Bordalo 
Pinheiro (1857-1929), Emília dos Santos Braga (1867-1950) e Fanny Munró 
(1846-1926), os escritores Ramalho Ortigão (1836-1915), Eça de Queirós 
(1845-1900) e Camilo Castelo Branco (1825-1890), e o escultor António 
Teixeira Lopes (1860-1942), amigo próximo da Duquesa, que a descreve 
com as seguintes palavras: “entre todas as Senhoras que conheci, 
fazendo escultura, era ela, incontestavelmente, a mais distinta”. 
Num texto da autoria do escultor francês Anatole Calmels (1822-1906), 
publicado no Diário Ilustrado de 10 de Abril de 1904, a convite de Silva 
Bastos, para homenagear a Senhora Duquesa de Palmela, encontramos 
as seguintes palavras: “A illustre Mãe da Duquesa honrou-me com 
o encargo de dar as primeiras lições a sua filha, então solteira, com 
desasete anos férteis de promessas d’ espirito e de coração”. Com esta 
informação, podemos apontar 1858 (o mesmo que é referido como o 
ano em que o escultor terá chegado a Portugal) como o ano em que a 
Duquesa se iniciou na escultura. No mesmo texto o escultor acrescenta: 
“Depois do seu casamento, fui solicitado para continuar o ensino da 
estatuaria; e devo dizer que ao encanto de uma verdadeira vocação esth 
tica aliava se o de uma intelligencia perspicax, vivíssima, de faculdades de 
assimilação extraordinária que em extremo facilitavam a minha tarefa”.
A relação de Calmels com a 3ª Condessa aprofundou-se entre os anos 
de 1865 e de 1867, tendo o mestre colaborado na importante campanha 
de obras promovidas no palácio de Lisboa, passando a integrar o rol de 
funcionários dos Duques, sendo assiduamente registado nos livros de 
contabilidade da Casa, “por lições de Esculptura á Ex.ma Duqueza de 
Palmella”. É deste período a edificação, nos jardins do mesmo palácio, 
do atelier de escultura da Duquesa, um espaço que foi frequentado pelos 
mais diversos artistas e aristocratas do seu tempo. 
É no seguimento de uma visita realizada pelo Conde de Sabugosa (1854-
1923), que, num ápice conhecemos a “vasta oficina povoada de todos 
os instrumentos e alfaias de trabalho”, um espaço de “supremo bom 
gosto” como veio a assinalar Gervásio Lobato (1850-1895). Também ali 
foi habitual a presença do escultor Teixeira Lopes (1866-1942), aspecto 
fixado numa fotografia publicada na Ilustração Portuguesa de 21 de Maio 
de 1906, onde o escultor executa um estudo para a estátua da Rainha D. 
Amélia. Mas, é através das fotografias realizadas por Francesco Rocchini 
ao interior deste espaço que conseguimos identificar o lote “Rosto de 
Senhora de perfil”, que agora trazemos a leilão.

A obra artística da 3ª Duquesa
A sua obra artística impõem-se como uma apanágio aos procedimentos 
habituais. Entre as várias ordens de razões que podem legitimar tal 
constatação, destaca-se a sua vocação para a escultura, o benefício de 
um estatuto já obtido e um projecto entre os seus pares, essencialmente 
devido ao muito que apoiou as artes e os artistas nacionais.
Dama da Rainha D. Maria Pia (1847-1911), camareira-mor da Rainha 
D. Amélia (1865-1951) e titular de uma das mais prestigiadas 
famílias portuguesas, o seu estatuto social parece ter minado o 

1923) and Italian actor Eleanora Duse (1858-1924), painters Columbano 
Bordalo Pinheiro (1857-1929), Emília dos Santos Braga (1867-1950) and 
Fanny Munró (1846-1926), writers Ramalho Ortigão (1836-1915), Eça de 
Queirós (1845-1900), Camilo Castelo Branco (1825-1890) and the sculptor 
António Teixeira Lopes (1860-1942), who would become a close friend, 
describing her as “from amongst all the ladies I have met doing sculpture, she 
was undoubtedly the most distinguished”.
In a celebratory article by Célestin Anatole Calmels (1822-1906) published 
in the newspaper “Diário Ilustrado” on April 10th, 1904, the French sculptor 
reveals that: “The illustrious mother of the Duchess did honour me with the 
invitation to teach her daughter, then a young girl of seventeen filled with both 
spirit and heart promises”. Based on this small detail we can safely assume 
that 1858, the year in which the sculptor arrived in Portugal, corresponded 
effectively to the Duchess’s first gateway into sculpture. In the same article 
Calmels adds: “After the wedding I was asked to maintain my ongoing tuition; 
and I must say that the charm of a true aesthetical vocation was closely allied to 
a discerning and lively intelligence of extraordinary assimilation abilities, that 
eased my task considerably”.
The relationship between Calmels and Maria Luísa evolved and deepened 
between the years 1865 and 1867, due to the master’s involvement in the 
Palmela’s Lisbon house renovation campaigns, his mention recurrent in the 
House’s account books for “sculpture tuition to Her Grace the Duchess of 
Palmella”. The Duchess’s sculpture studio, built in the gardens towards the back 
of the house, dates from this period and will, over the years, become a major 
meeting point for contemporary artists and fellow aristocrats.
Following from a visit by the Count of Sabugosa (1854-1923) we learn that 
“the vast workshop is filled by all types of instruments and tools” and, as noted 
by Gervásio Lobato (1850-1895) is a “space of supreme good taste”. Another 
regular presence was the renowned sculptor Teixeira Lopes (1866-1942), as can 
clearly be assessed by a photograph published in the May 21st, 1906, edition of 
the “Ilustração Portuguesa” magazine, in which the artist is portrayed working 
on a preparatory study for Queen Amelia’s sculptural likeness. It is however from 
the Duchess’s studio photographic stills, captured by Francesco Rocchini, that it 
is possible to identify the “Profiled face of a lady”, which we are now bringing to 
sale at auction.

The artistic production
Maria Luísa de Sousa Holstein artistic production asserts itself as an appanage 
relatively to more usual procedures. From amongst the various reasons that can 
explain such statement stand out her natural talent for sculpture, the obvious 
benefit of her birth status and a clear purpose amongst her peers, due to her 

real reconhecimento das aptidões que possuía, assombrando a sua 
capacidade como escultora. 
Apesar de uma obra pouco numerosa, a mesma é facilmente reconhecida 
pelo tratamento cuidado dos panejamentos, pela exactidão detalhada 
das cabeleiras, ou pela fidelidade dos retratos. Manifestando um domínio 
gradual da linguagem escultórica, a Duquesa de Palmela foi sobretudo 
uma modeladora nata, capacidade que praticou livremente enquanto 
ceramista na Fábrica de Cerâmica do Ratinho – fundada em 1872 pela 
4ª Condessa de Ficalho (1840-1892).
Com uma obra de apurado sentido plástico, mas pouco abundante em 
inovações estilísticas, denota-se, na sua fase final, uma cisão com 
um gosto romântico de pendor academizante, veiculado pelo seu 
mestre Calmels. 
Depois de criar várias peças de motivos religiosos e bustos de 
personalidades históricas e notáveis da sociedade portuguesa, a 
duquesa participou pela primeira vez em duas exposições em Lisboa 
onde recebeu críticas positivas, e de seguida na Exposição Universal de 
1878 em Paris, onde alcançou fama além-fronteiras.
De regresso a Portugal e com o intuito de expandir o seu portfólio para 
as pinturas em aguarelas, participou nas exposições anuais da Sociedade 
Promotora das Belas-Artes, e em diversas mostras de pintura de menor 
dimensão, onde foi elogiada na imprensa da época. 
Continuou a expor no estrangeiro, e sabe-se que, no ano 1884, a peça 
"Diógenes", foi apresentada no Salão da Société des Artistes Français 
e, dois anos depois, a peça "Santa Teresa" foi exibida no Salon de Paris 
acabando por ser premiada. Permaneceu durante várias temporadas na 
capital francesa, onde foi aceite como discípula de Auguste Rodin (1840-
1917) e com Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume (1822-1905).
Praticamente isolada no meio artístico feminino do seu tempo, foram 
múltiplos os adjectivos com que a crítica da época acabou por estagnar 
em louvores fáceis as mãos de Dona Maria Luísa, entre “ducais”, 
“aristocráticas”, “fidalgas” e “delicadas”, mostrando-nos que o estatuto 
nobre da artista estava inseparável do exercício de uma tarefa tão árdua.
Como recorda António Guimarães: “A sua situação social apenas podia 
prejudicar o seu valor artístico em afastá-la da vulgarização da sua 
obra(...)”. De acordo com Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921), 
“se fosse pobre, em vez de ter nascido em berço d’oiro, a Duqueza de 
Palmella poderia ter vivido largamente do seu escopro de esculptora. 
Não era uma amadora; era uma grande e conscienciosa artista.” Já 
Teixeira Lopes proferia as seguintes palavas “conseguiu, algumas vezes, 
realizar o que muitos profissionais não conseguem”.
Não menos sintomática dessa realidade, foi a facilidade que tinha para 
aceder a recursos indispensáveis para a prática desta actividade. Facto 
que é comprovado pelos livros de contabilidade da Casa Palmela, 
onde estão registadas as elevadas somas com os seus dois ateliers 
de escultura (nomeadamente aquisição de materiais, manutenção 
dos espaços e o pagamento de ajudantes). A estas despesas juntam-
se as lições de escultura de Calmels (inicialmente pedagógicas, mas 

consistent support of the arts and of Portuguese artists.
A lady-in-waiting to Queen Maria Pia (1847-1911), head chamber-lady to 
Queen Amelia (1865-1951) and head to one of the most prestigious Portuguese 
families, the social status of her birth seems to have somehow compromised the 
recognition of her aptitudes and shadowed her capacity as an artist sculptor.
Despite her limited production, her artistic qualities are easily recognisable in 
the careful treatment of textiles, the detailed exactitude of hair styles and the 
truthfulness of portraits. Expressing a gradual control of sculptural language, the 
Duchess of Palmela was above all a talented modeller, a quality that she freely 
exploited as a ceramist at Fábrica de Cerâmica do Ratinho – founded in 1872 
by the fourth Countess of Ficalho (1840-1892).
Creator of a body of work endowed with acute aesthetic sense but short of 
stylistic innovation, Maria Luísa assumes, towards her later phase, a split with 
the Romantic taste of strong academic character that was conveyed by Calmels. 
Following a production defined by religious subjects and portrait busts of 
historical and society figures, Maria Luisa presented some of her work in two 
Lisbon exhibitions, exciting positive reviews, and at the 1878 Paris Universal 
Exhibition, her doorway into overseas recognition.
Upon her return to Portugal, and assuming the decision to expand her portfolio 
into watercolour painting, she enters her works in the “Sociedade Promotora das 
Belas-Artes” annual shows, and in various other exhibitions, being praised in 
the Portuguese press.
Maintaining her presence abroad, in 1884 she presents her work “Diogenes” in 
the Salon of the “Société des Artistes Français”, and two years later the highly 
accomplished “Saint Theresa” gets her an award at the Paris Salon. Remaining 
for several seasons in the French capital she was accepted as a student under 
Auguste Rodin (1840-1917) and Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume 
(1822-1905).
Practically isolated within the female artistic environment of her times, then 
artistic reviews would eventually condensate Maria Luisa’s talented artistic 
qualities in such hollow adjectives as “ducal”, “aristocratic”, “noble” and 
“delicate”, in vacuous attempts at suggesting the artist’s aristocratic status was 
inseparable to the practice of such physically demanding activity.
As was noted by António Guimarães: “Her social status could only undermine 
her artistic worth by distancing her from the vulgarization of her work (…)”. 
Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921) also commented that “if she was 
poor, rather than born in a golden crib, the Duchess of Palmela could have lived 
easily from her sculptor chisel. She was most certainly not an amateur; she was a 
great and most conscious artist.”. Teixeira Lopes also stated that: “she managed, 
sometimes, to accomplish what many professionals could not”.
Nonetheless, and symptomatic of this reality, was her easiness in accessing 
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que acabaram por se converter numa espécie de aconselhamento 
personalizado, mas assalariado).
Estas vantagens, a que as restantes artistas apenas tiveram acesso por 
via de um enorme esforço pessoal, colocam-na numa posição bem 
distinta do panorama mais comum do seu tempo. Se a sua obra foi 
reconhecida várias vezes pela crítica francesa, já em Portugal – durante 
os seus últimos anos de vida – alguns críticos teceram comentários 
maliciosos, sendo-lhe apontado que, por ser membro da nobreza e por 
não necessitar de trabalhar para se sustentar, nunca se tinha entregado 
de corpo e alma à sua arte. Ou ainda que, por ser mulher, a escultura 
não era uma arte adequada para o seu género, devendo-se dedicar à 
caridade. Entre as críticas mais cruéis, houve quem lhe desse a alcunha 
de “Duquesa de Calmels”, dando a entender que as obras não eram da 
sua autoria, mas sim de Célestin Anatole Calmels. Indiferente a todos 
estes comentários e más-línguas, continuou a criar novas obras e a 
participar em exposições até ao fim da sua vida.

A obra de beneficência
No final do século XIX, e face à extrema pobreza em que grande parte 
da população portuguesa vivia, juntamente com a sua prima Dona Maria 
Isabel de Lemos Saint-Léger, Marquesa de Rio Maior, decidiu fomentar a 
criação da Sociedade Promotora das Cozinhas Económicas, vulgarmente 
chamada de Cozinhas Económicas, com o intuito de servir aos mais 
carenciados de Lisboa refeições a preços razoáveis. 
Decidida a executar um plano para que a sua iniciativa de beneficência 
perdurasse no tempo, viajou para a Suíça e depois para o Reino 
Unido, onde aprendeu como funcionavam algumas organizações de 
assistência e caridade, com objectivos ou propósitos semelhantes ao 
seu. Ao regressar a Portugal comprou às suas próprias custas todo 
o equipamento necessário, incluindo utensílios de cozinha, fornos, 
mesas, cadeiras e talheres, e acabou por persuadir dezenas de Irmãs de 
Caridade de São Vicente de Paulo a viajar para Lisboa, para administrar 
a operação. 
Com o apoio de várias famílias aristocráticas, bancos e doadores, o 
primeiro refeitório foi inaugurado a 8 de dezembro de 1893, no dia da 
festa da Imaculada Conceição, na Travessa do Forno aos Prazeres, e, nos 
anos subsequentes, e mais sete cozinhas em Alcântara, Anjos, Xabregas, 
São Mamede, São Bento, no cais de Santarém à Sé e nos próprios jardins 
do Palácio Palmela. 
Além das Cozinhas Económicas, Dona Maria Luísa de Sousa Holstein 

resources that were indispensable to the practice of her activity. In the House of 
Palmela accounts books, all the expenses relating to her two studios – purchases 
of materials, maintenance and assistants’ wages – are detailly recorded. In 
addition to these current expenses there are also mentions to Calmels sculpture 
tuition classes which, although educational in their early days, would eventually 
convert into opportunities for personal advice of sorts, albeit salaried.
These advantages, that other women artists could only aspire to through 
enormous personal effort, placed Maria Luísa de Sousa Holstein in a highly 
distinctive position within the Portuguese artistic panorama. Although her work 
was often praised by French critics, in Portugal, particularly towards the end of 
her life, she was the target of malicious comments and reviews that accused her 
of not taking her art seriously enough as, being an aristocrat, she did not have 
to work for a living. Or even that sculpture was not an art type adequate to her 
condition as a woman, and that instead she should focus on charitable work. 
The cruellest slander, however, was the insinuation that the works she signed 
were effectively her master’s, calling her offensively, the “Duchess of Calmels”. 
Indifferent to all these she maintained her determination, producing new works 
and participating in exhibitions up until the end of her life.

The charity works
By the end of the 19th century, aware of the extreme poverty that victimised 
large numbers of her fellow Portuguese, she joined her cousin Maria Isabel 
de Lemos Saint-Léger, Marchioness of Rio Maior, to create the Society for the 
Promotion of Affordable Kitchens (Sociedade para a Promoção das Cozinhas 
Económicas), in an attempt at ensuring that Lisbon’s poorest had adequate 
meals in exchange for very little money.
Deciding that her charity project should survive beyond her, Maria Luísa 
travelled to Switzerland and to the United Kingdom in order to experience 
first-hand, and to learn, how other charitable organisations of similar purpose 
to hers, were successfully built and managed. On returning to Portugal, 
she invested her own financial resources in the acquisition of the necessary 
equipment to furnish her kitchens, even persuading the Charity Sisters of Saint 
Vincent of Paul, to settle in Lisbon to manage the operation.
Patronised by various aristocratic families, banks and many donors, the 
first refectory opened on December 8th, 1893, the feast of the Immaculate 

também colaborou e financiou inúmeras outras associações e iniciativas 
de ajuda e caridade, tais como o Instituto de Socorro a Náufragos, o 
Hospital do Rego, a Assistência Nacional aos Tuberculosos, criada pela 
rainha D. Amélia, e muitas outras instituições.

Últimos anos de vida
Após o Regicídio de Fevereiro de 1908, e temendo pela sua vida, 
permaneceu recolhida nas suas residências de Sesimbra e Sintra, e 
raramente se deslocou para fora delas, salvo para participar numa 
exposição no Rio de Janeiro (1908), e quando foi reconhecida pelo seu 
trabalho artístico com a condecoração da Ordem Militar de Sant'Iago da 
Espada (1909).
Durante a sua vida, Maria Luísa de Sousa Holstein tornou-se uma das 
personalidades mais importantes e conhecidas da sociedade portuguesa, 
de tal forma que, quando alguém referia “a Duquesa”, e apesar de 
existirem outras, todos sabiam de quem se estava a falar. Durante o 
seu velório, em Setembro de 1909, foram várias as personalidades da 
elite cultural e política do país que a homenagearam pelo seu trabalho 
artístico e pela sua caridade, tendo sido o seu corpo acompanhado até 
ao cemitério dos Prazeres por uma marcha espontânea de pessoas não 
só da alta sociedade como das classes mais pobres, que atiraram flores 
à sua passagem, como ficou registado num conjunto de fotografias 
de Alberto Carlos Lima (1872-1949) que actualmente encontramos no 
arquivo Municipal de Lisboa. 

Conception, at the Travessa do Forno, in the Prazeres neighbourhood of Lisbon. 
In the following years another seven others would follow in Alcantara, Anjos, 
Xabregas, São Mamede, São Bento, Cais de Santarém, Sé and even in the 
Palmela House gardens.
In addition to the “Cozinhas Económicas”, the Duchess of Palmela did also 
cooperate in and finance numerous other associations and initiatives such as the 
Lifeboats, the Rego Hospital, and the National Tuberculosis Assistance, founded 
by Queen Amelia.

The later years
Throughout her life Maria Luísa de Sousa Holstein became a major and 
much-admired personality in Portuguese society to the point that, on someone 
mentioning the “Duchess”, everybody knew who was being referred.
Following the February 1908 assassination of King Carlos I and Crown Prince 
Luís Filipe, and fearing for her own life, Maria Luísa split her time between her 
Sesimbra and Sintra homes, which she seldom left, except in special occasions 
such as, later in that same year, to participate in a Rio de Janeiro exhibition 
or in the following year to be awarded the Saint James of the Sword Military 
Order in recognition for her artistic contribution to the nation.
On her death, in September 1909, many figures from both the cultural 
and political Portuguese elite paid her homage for her unquestionable 
artistic achievements and for her charitable contribution and commitment. 
Unsurprisingly, Maria Luisa’s funeral cortege was accompanied all the way 
to the Palmela Mausoleum at the Prazeres cemetery, by a spontaneous crowd 
of both Portuguese high society and the Lisbon poorest, that threw flowers at 
the hearse that carried her body, as was recorded by the photographer Alberto 
Carlos Lima (1872-1949) in a series of photographs kept at Lisbon’s Municipal 
Archives.
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3
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII 
Retrato de Filipe III, Rei de Espanha  
Óleo sobre madeira  
Com inscrição “PHILIPPVS.DG.III.HISPANIARVM.REX.”
67,5x51 cm

Spanish school, 17th century
Portrait of Filipe III, king of Spain 
Oil on board 
With inscription “PHILIPPVS.DG.III.HISPANIARVM.REX.”

€ 4.000 - 6.000

4
JEAN RAC, ATTRIB. (1674-1735)
Retrato de D. Maria Ana de Aústria, Rainha de Portugal (1683-1754)
Óleo sobre tela
94x76 cm

Portrait of D. Maria Ana de Áustria, Queen of Portugal (1683-1754)
Oil on canvas

€ 6.000 - 8.000
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5
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Retrato de Fidalgo 
Óleo sobre tela
73x60 cm

European school, 18th century
Portrait of a courtier 
Oil on canvas

€ 3.000 - 5.000

6
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVI/XVII 
Possivelmente Retrato do Principe Maurice de Orange-Nassau (1567-1625) 
Óleo sobre madeira
46,5x34 cm

European school, 16th/17th century
Possibly a portrait of Prince Maurice of Orange-Nassau (1567-1625) 
Oil on board

€ 1.000 - 1.500
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7
ESCOLA EUROPEIA, SÉC.XIX
Príncipe D. João (futuro de D. João VI) e Princesa Carlota Joaquina  
Par de óleos sobre tela 
64x52 cm

European School 19th 
Prince João (future João VI, king of Portugal) and Princess Carlota Joaquina 
A pair of oils on canvas

€ 5.000 - 7.000
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8
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII (3º QUARTEL)
Retrato da Rainha D. Carlota Joaquina, mulher de D. João VI de Portugal 
Óleo sobre tela
41x36 cm 

Portuguese school, 18th century (3rd quarter)
Portrait of Queen Carlota Joaquina, consort to King João VI of Portugal 
Oil on canvas

€ 400 - 600

9
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Retrato d’El-Rei D. Miguel I de Portugal (1801-1865) 
Óleo sobre tela
78,5x59 cm

Portuguese school, 19th century
Portrait of King Miguel I of Portugal (1801-1865) 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500

30 31



10
JOHN SIMPSON ATRIBB. (1782-1847)

Retrato de D. Pedro IV 
Óleo sobre tela  

C. 1834
78x63 cm

A portrait of King Pedro IV of Portugal
Oil on canvas 

c. 1834

€ 2.000 - 3.000
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O pintor John Simpson nasceu na cidade de Londres no ano de 1782 e foi 
aluno da Royal Academy e por alguns anos foi assistente de Sir Thomas 
Lawrence, tendo acabado por atingir algum sucesso como retratista. O 
biógrafo do final do século XIX Sidney Lee sugere-nos que Simpson era 
"mais um retratista habilidoso do que um artista e que seus retratos não 
eram destituídos de força, mas careciam de instinto e penetração". 

No ano de 1807 começou a expor regularmente na Royal Academy, e continuou 

a fazê-lo até à sua morte em Carlisle House, Soho, no ano de 1847.

No ano de 1830 pintou o retrato de D. Pedro IV (1798-1834), a meio 
corpo, a três quartos, em pose sobre a esquerda. O Rei surge com a 
farda de Generalíssimo e ostenta a banda das Quatro Ordens (Cristo, 
Avis, Torre e Espada e Santiago) e a respectiva comenda, bem como 
a Comenda da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Viçosa e a insígnia do Tosão de Ouro. Com o braço direito avançado, 
segura o chapéu armado, enquanto a mão esquerda repousa sobre o 
punho da espada suspensa no cinturão. 
O rosto é emoldurado por barba curta e cabeleira revolta, a que o olhar 
vítreo acentua o carácter sério e grave da sua personalidade. O fundo, 
em castanho-escuro, é matizado de vermelho e amarelo na metade 
inferior da tela, acentuando os efeitos de luz.
Esta pintura que faz parte do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga 
de Lisboa (Inv. Nº 361), e que pode ser contemplada no Museu Nacional 
dos Coches, foi doada pela Rainha da Suécia e Noruega D. Josefina de 
Leuchtenberg (irmã e herdeira de Amélia de Leuchtenberg imperatriz do 
Brasil e viúva do Rei D. Pedro IV de Portugal).
O Historiador de arte Herstal, a quem se deve o mais exaustivo estudo 
comparativo dos vários retratos de D. Pedro IV, afirma terem sido 
encontrados doze telas com este mesmo delineamento, atribuídas por 
diversas fontes a diversos autores: Simpson, Gant, Steegman e a João 
Baptista Ribeiro. De todas é a que pertence ao MNAA a única que está 
assinada por John Simpson.

Painter John Simpson was born in the city of London in the year 1782 and 
was a student at the Royal Academy and for a few years was an assistant 
to Sir Thomas Lawrence, eventually achieving some success as a portraitist. 
Late-nineteenth-century biographer Sidney Lee suggests to us that Simpson 
was "more a skilled portraitist than an artist and that his portraits were not 
without force but lacked in instinct and penetration."
In 1807 he began to exhibit regularly at the Royal Academy and continued to 
do so until his death at Carlisle House, Soho, in the year of 1847.
In 1830, he painted the portrait of King D. Pedro IV (1798-1834), half-
length, three-quarters, in pose on the left. The King appears in the uniform 
of Generalissimo and bears the band of the Four Orders (Christ, Avis, Torre 
and Espada and Santiago) and the respective commendation, as well as the 
Commendation of the Military Order of Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Viçosa and the insignia of Fleece of Gold. With his right arm advanced, he 
holds the bicorne, while his left hand rests on the hilt of the sword suspended 
in his belt. His face is framed by a short beard and wild hair, whose glassy 
look accentuates the serious character of his personality. The background, in 
dark brown, is tinted with red and yellow in the lower half of the screen, 
accentuating the lighting effects. This painting, which is part of the collection of 
the National Museum of Ancient Art in Lisbon (Inv. No. 361), and which can 
be seen at the National Coach Museum, was donated by the Queen of Sweden 
and Norway, D. Josefina de Leuchtenberg ((sister and heiress of Amélia de 
Leuchtenberg, Empress of Brazil and widow of King D. Pedro IV of Portugal).
The Art Historian Herstal, to whom we owe the most exhaustive comparative 
study of the various portraits of D. Pedro IV, claims that twelve canvases with 
this same design were found, attributed by different sources to different authors: 
Simpson, Gant, Steegman and João Baptista Ribeiro. Of all, the only one that 

RETRATO DE D. PEDRO IV

O mesmo autor compara-o com os restantes e afirma que “o que mais 
se assemelha na sua técnica com a de John Simpson, é o quadro do 
Museu Nacional de Soares dos Reis” e que, embora seja uma ideia 
susceptível, “não pode ser categoricamente eliminada a possibilidade 
de tratar-se de uma réplica, executada pelo mesmo artista”. Embora 
de variável qualidade plástica, a semelhança na figuração dos retratos 
indica um modelo único do qual o quadro que agora trazemos a leilão 
é mais um exemplo.
John Simpson, também pintou, no ano de 1834, a jovem Rainha D. 
Maria II, filha de D. Pedro IV. Nesse retrato, que faz parte do acervo 
do Museu Nacional dos Coches encontramos similitudes estilístico-
formais com o retrato da 1ª Duquesa de Palmela, D. Eugénia Telles da 
Gama, igualmente pintado por Simpson e que integra as colecções da 
Fundação da Casa de Bragança (Invº n. 2877).

belongs to the MNAA is signed by John Simpson.
The same author compares it with the others and states that “what is most 
similar in its technique to that of John Simpson is the painting from the 
National Museum of Soares dos Reis” and that, although it is a susceptible idea, 
“it cannot be categorically eliminated the possibility of being a replica, executed 
by the same artist”.
Of variable plastic quality, the similarity in the figuration of the portraits 
indicates a unique model of which the painting we are now bringing up to 
auction is another example.
John Simpson, also painted, in 1834, the young Queen D. Maria II, daughter 
of D. Pedro IV. In this portrait, which is part of the National Coach Museum 
collection, we find formal and stylistic similarities with the portrait of the 1st 
Duchess of Palmela, D. Eugénia Telles da Gama, also painted by Simpson and 
part of the Casa de Bragança Foundation collections (Inv. No. 2877).TIAGO FRANCO RODRIGUES

Bibliografia/Literature: 
AA.VV. - Exposição D. Pedro de Alcântara de Bragança (1798-1834). Queluz: 1987.
AA.VV. - Portugal e o Reino Unido - A Aliança Revisitada. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1994, p. 250-251.
AA.VV. – Exposição A Vida Castrense e as Artes. Figueira da Foz: 1979, p. 33.
Catá
E. Soares; H. F. de Lima – Retratos de Portugueses e de Estrangeiros em Relações com Portugal, Dicionário de Iconografia Portuguesa, 5º vol. 
Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1960, p. 457
Ó. Paxeco – O Palácio de Queluz na História do Brasil in Diáro da Manhã. Lisboa: 24 de Abril de 1955, pág. -
PINTO, A. C. Pinto – Museu Nacional dos Coches - Guia do Visitante (Ilustrada). Lisboa: 1948, pág. 39

34 35



11
GIORGIO DOMENICO DUPRÀ, ATTRIB. (1689-1770)

Infante D. Francisco de Bragança, Infante de Portugal, 7º duque de 
Beja e Grão-Prior da Ordem de Malta em Portugal 

Óleo sobre tela 
C. 1730

125x93 cm

Prince Francisco of Braganza, Infante of Portugal, 7th Duke of Beja and Great-
Prior of the Order of Malta in Portugal

Oil on canvas 
C. 1730

€ 10.000 - 15.000

36 37



N
O

TA
 A

O
 L

O
T

E
 1

1 
 

N
ot

e

Oriundo do círculo de artistas que rodeava o Duque de Saboia Vítor 
Amadeo II (1666-1730), Domenico Duprà nasceu no ano de 1689 na 
cidade de Turim, era filho de Giuseppe Duprà e de Spirita Crossatti e o 
irmão mais velho do também pintor Giuseppe Duprà (1703-1784).
No ano de 1709, ao atingir a idade de vinte anos, transferiu-se para a 
cidade de Roma, com uma certidão autentificada pelo arcebispo D. 
Miguel António Vibo, o que testemunha a sua convivência, desde muito 
cedo, com o meio português. Nessa cidade foi discípulo do pintor 
italiano Francesco Trevisani (1656-1746) – autor da grande tela do altar-
mor da Basílica do Convento de Mafra – e foi nessa oficina que conheceu 
Francisco Vieira Lusitano (1699-1783) que estava em Roma como 
pensionista do Rei D. João V (1689-1750).
No ano de 1719 alcança o título de académico de S. Lucas, o que 
assegurou a notoriedade de que desfrutava na sociedade artística 
daquela cidade. É nesse mesmo ano que chega a Lisboa, no seguimento 
do convite feito pelo 1º Marquês da Fonte, D. Rodrigo de Sá Almeida e 
Meneses (1676-1733) em nome do Rei D. João V. Chega acompanhado 
pelo arquitecto Filippo Juvarra (1688-1736) e pelo pintor Vieira Lusitano, 
inscrevendo-se la 22 de outubro na Irmandade de S. Lucas. Pelos 
registos na Irmandade, ficamos a saber que morava nas varandas do 
Terreiro do Paço, o que significa ter sido nomeado por D. João V como 
pintor Régio.
A carreira de Duprà em Portugal foi quase exclusivamente dedicada à 
retratística de corte. No ano de 1719 executou os retratos dos quatro 
filhos do Rei e o retrato do Monarca com o fundo do Cabo da Batalha 
de Matapão (hoje no acervo do Museu Nacional de Arte Antiga). No ano 
de 1720 deu início ao ciclo de celebração dos Duques de Bragança, no 
teto da sala dos Tudescos do Paço Ducal de Vila Viçosa. Estas pinturas, 
cujo formato se adapta às divisórias do tecto, foram realizadas a partir 
de modelos preexistentes, com três retratos ao natural (o de D. João V, 
o da infanta D. Maria Bárbara e o do Príncipe D. José). Seguiu-se, cinco 
anos depois, o retrato de D. João V para a biblioteca da universidade 
de Coimbra e também os dos filhos do Rei, a Infanta D. Maria Bárbara 
(1711-1758) e de D. José Príncipe do Brasil (1714-1777), que se encontram 
no museu do Prado e no Palácio do Oriente, em função das negociações 
com o rei de Espanha para os casamentos com os infantes espanhóis. No 
ano de 1727 realiza o retrato do 1º Duque de Cadaval.

Coming from the circle of artists that surrounded the Duke of Savoy Vítor 
Amadeo II (1666-1730), Domenico Duprà was born in 1689 in the city 
of Turin, as the son of Giuseppe Duprà and Spirita Crossatti and the older 
brother of the painter Giuseppe Duprà (1703-1784). 
In 1709, when he reached the age of twenty, he moved to the city of Rome, 
with a certificate authenticated by Archbishop Miguel António Vibo, which 
testifies to his early relationship with the Portuguese circle. In that city he was a 
disciple of the Italian painter Francesco Trevisani (1656-1746) – author of the 
large canvas on the main altar of the Basilica of the Convent of Mafra – and it 
was in this workshop that he met Francisco Vieira Lusitano (1699-1783) who 
was in Rome as a boarder of King D. João V (1689-1750). 
In 1719, he was awarded the title of Academic of St. Lucas, which ensured 
the notoriety he enjoyed in the artistic society of that city. In that same year he 
arrived in Lisbon, following the invitation made by the 1st Marquis of Fonte, 
D. Rodrigo de Sá Almeida e Meneses (1676-1733) on behalf of the King D. 
João V. He arrived accompanied by the architect Filippo Juvarra (1688-1736) 
and the painter Vieira Lusitano, joining the Brotherhood of S. Lucas on 
October 22nd. From the records at the Brotherhood, we learn that he lived on 
the balconies of Terreiro do Paço, which means that he was nominated by D. 
João V as a Royal painter. 
Duprà's career in Portugal was almost exclusively dedicated to court painting. 
In 1719, he painted the portraits of the King's four sons and the portrait of 
the Monarch with the background of the Cape of Battle of Matapão (today 
in the collection of the National Museum of Ancient Art). In 1720, he began 
the cycle of celebration of the Dukes of Bragança, on the ceiling of the Tudescos 
room of the Paço Ducal in Vila Viçosa. These paintings, whose format adapts 
to the ceiling partitions, were made from pre-existing models, with three 
natural portraits (that of D. João V, Infanta D. Maria Bárbara, and the 
Prince D. José). This was followed, five years later, by the portrait of D. João V 
for the library of the University of Coimbra and those of the King's children, 
Infanta D. Maria Bárbara (1711-1758) and D. José Príncipe do Brasil 
(1714-1777), today in the Prado Museum and in the Palacio do Oriente, due 

GIORGIO DOMENICO DUPRÀ 

Na obra de Duprà encontramos a influência do pintor Trevisani unida 
ao gosto francês à maneira de pintores como Hyacinthe Rignaud (1659-
1743) e de Jean-Marc Nattier (1685-1766), o que abre uma nova fase no 
retrato oficial da corte portuguesa. 
Para além de retratista, dedicou-se à elaboração de gravuras e de 
quadros religiosos. Sobre esta última temática evidencia-se um Cristo 
abençoado, assinado e datado (Dos. Duprá Pintor de Retratos de S. 
M. Portº o fez em Roma 1733) que estava na Galeria de Pintura do Rei 
D. Luís no Palácio da Ajuda e que se perdeu aquando do incêndio de 
Setembro de 1974.
No ano de 1731, as relações diplomáticas com a Santa Sé são restauradas, 
e ao fim de onze anos a trabalhar em Portugal, o pintor regressou a 
Roma e executou o retrato do novo cardeal Vicenzo Bichi (conhecido 
pela gravura de Rocco Pozzi) e mais um retrato do Rei D. João V 
gravado por Girolamo Rossi.
É neste período (em que se encontra lançado no contexto da pintura 
romana) que inicia relações com a casa dos Stuart exilados. A partir 
de então as suas encomendas para Portugal passam a estar inseridas 
num panorama de encomendas internacionais e para além do Cristo 
já mencionado, realizou o retrato do padre Évora e um auto-retrato, 
também adquirido por D. João V. Nos anos seguintes não se verificam 
novas encomendas portuguesas, mas é preciso destacar que da sua 
ampla produção, nem sempre datável com segurança, e por vezes 
atribuída ao seu irmão é frequentemente identificada por reproduções 
gravadas.
Em 1750 parte de Roma para Turim onde é nomeado retratista da corte 
do Rei Carlos Emanuel III da Sardenha (1701-1773), e acaba por realizar 
uma serie de pinturas da casa real de Saboia, dos quais se destaca os 
retratos do Duques de Saboia, Vítor Amadeu III (1726-1796) e da sua 
mulher D. Maria Antonieta de Espanha (1729-1785).
O pintor morreu na cidade de Turim no ano e 1770.

A iconografia do Infante D. Francisco, Duque de Beja (1691-1742)
O irmão do Rei D. João V requere de um estudo aprofundado em torno 
da sua iconografia. Dele são poucos os retratos que se conhecem. 
Apenas um gravado e um outro identificado pelo professor Ayres de 
Carvalho, que se encontra no Palácio do Oriente, da autoria de Jean 

to negotiations with the King of Spain for marriages with Spanish infants. In 
1727, he painted the portrait of the 1st Duke of Cadaval.
In Duprà's work we find the influence of painter Trevisani combined with 
French taste in the manner of painters such as Hyacinthe Rignaud (1659-
1743) and Jean-Marc Nattier (1685-1766), which opens a new phase in the 
portuguese court official portrait.
In addition to portraiture, he dedicated himself to the elaboration of 
engravings and religious paintings. On this last theme there is a Blessed Christ, 
signed and dated (Dos. Dupra Pintor de Retratos de S. M. Portº o fez em 
Roma 1733) that was in the King D. Luís Painting Gallery in Ajuda Palace 
and that was lost in the fire of September 1974.
In 1731, diplomatic relations with the Holy See is restored, and after eleven 
years working in Portugal, the painter returned to Rome and created the 
portrait of the new cardinal Vicenzo Bichi (known for the engraving by Rocco 
Pozzi) and another portrait of King D. João V. It was in this period (when it 
was cast in the context of Roman painting) that he began his relations with 
the house of the exiled Stuarts. It was in this period (when it was cast in the 
context of Roman painting) that he began his relations with the house of the 
exiled Stuarts.
From then on, his orders to Portugal became part of a panorama of 
international orders and, in addition to the already mentioned, Christ lost in 
1974, he made a portrait of Father Évora and a self-portrait, also acquired by 
D. João V.
In the following years, there were no new Portuguese commissions, but it 
should be noted that his extensive production, not always datable with 
certainty, and sometimes attributed to his brother, is often identified by 
recorded reproductions. 
In 1750, he left Rome for Turin, where he was appointed painter at the court 
of King Charles Emanuel III of Sardinia (1701-1773) and ended up making a 
series of paintings of the royal house of Savoy, including the portraits of the Dukes 
of Savoy, Vítor Amadeu III (1726-1796) and his wife D. Maria Antonieta of 
Spain (1729-1785). The painter died in the city of Turin in the year 1770.
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Ranc (1674-1735), realizado por ocasião dos preparativos para o episódio 
da troca das princesas do rio Caia. Foi através da análise comparativa 
deste quadro, que agora trazemos a leilão, com esse de Ranc, realizada 
para a exposição “JOANNI V MAGNIFICO: A pintura em Portugal 
ao tempo de D. João V” que se percebeu que as características 
fisionómicas do infante são as mesmas (o formato oval da cara, a mesma 
boca e os olhos). O aspecto bonacheirão, como foi caracterizado no 
respetivo catálogo, que transparece nestes retratos de D. Francisco 
esconde a verdadeira personalidade do ambicioso Duque de Beja.
Graças ao criterioso trabalho que Ayres de Carvalho dedicou ao pintor 
Domenico Duprà, aquando da exposição já mencionada, foi sugerida a 
hipótese de estarmos perante mais um retrato que o pintor concebeu 
para a corte portuguesa. E é com um retrato pintado por Duprà, 
quando já não se encontrava no nosso país, que são estabelecidos elos 
com o que agora se apresenta a leilão.
Pelo ano de 1745, quando o pintor estava em Roma a trabalhar para a 
exilada Casa dos Stuart, retratou a corpo inteiro o pretendente à coroa 
de Inglaterra. Infelizmente não se conhece o paradeiro dessa pintura, 
mas sobrevive a gravura aberta por N.S.B. de Polly.
Destaca-se as semelhanças a nível da composição e da pose dos 
retratados. A forma como a mão esquerda das personagens se encosta 
sobre a cintura, fechando-se e deixando somente o dedo indicador 
salientar-se, bem como a volumetria dos panejamentos e mesmo toda 
a colocação do corpo face ao espectador, são rigorosamente iguais nos 
dois retratos.
Na hipótese destes pontos em comum não existirem, poderíamos 
continuar a atribuir este retrato a Domenico Duprà devido aos fortes 
efeitos de luminosidade que fazem abrir a sua paleta de cor e frisam 
o realismo vivo que parece querer superar a simples visualidade no 
detalhe de alguns aspectos fisionómicos que o levavam muitas vezes 
a representar a sombra escura dos barbeados rostos masculinos. 
Característica que no século XVIII não era muito apreciada, mas da 
qual o pintor não abdicava por se achar marcadamente ligado a um 
compromisso de fidelidade com o real.

The iconography of the Infante D. Francisco, Duke of Beja (1691-1742)

The brother of King D. João V requires an in-depth study of his iconography. There 
are few portraits of him that are known. only one engraved and another identified 
by Professor Ayres de Carvalho, who is in the Palácio do Oriente, by Jean Ranc 
(1674-1735), made in 1739 on the occasion of the preparations for the episode of 
the exchange of princesses on the river Caia.
It was through the comparative analysis of this painting, now brought to auction, 
with that one by Jean Ranc, that at the exhibition “JOANNI V MAGNIFICO: 
A pintura em Portugal ao tempo de D. João V” it was noticed the physiognomic 
characteristics of the infant are the same in the two paintings (the oval shape of the 
face, the same mouth, and the eyes).
The good-natured look of the infant, as characterized in the respective catalogue, 
which appears in these portraits of D. Francisco hides the true personality of the 
ambitious Duke of Beja. 
And it is with a portrait painted by Duprà, when he was no longer in our country, 
that links are established with what is now up for auction.
In 1745, when the painter was in Rome working for the exiled House of the 
Stuarts, he portrayed the pretender to the crown of England in full length. 
Unfortunately, the location of this painting is unknown, but the engraving opened 
by N.S.B. of Polly.
The similarities in terms of composition and pose of the subjects stand out. The way 
the characters' left-hand rests on the waist, closing and leaving only the index finger 
to stand out, as well as the volumetry of the draperies and even the entire placement 
of the body facing the spectator, are strictly the same in the two portraits.
If these common points do not exist, we could continue to attribute this portrait to 
Domenico Duprà due to the strong lighting effects that open his color palette and 
underline the vivid realism that seems to want to overcome the simple visuality in 
the detail of some physiognomic aspects which often led him to represent the dark 
shadow of clean-shaven male faces.
A characteristic that in the 18th century was not much appreciated, but which the 
painter did not abdicate because he felt strongly linked to a commitment to fidelity 
to reality.

TIAGO FRANCO RODRIGUES

Exposições/Exhibitions:
“JOANNI V MAGNIFICO - A Pintura em Portugal ao tempo de D. João V”, Lisboa, Portugal, 1994.
Proveniência/Provenance:
Etiqueta no verso com a inscrição: "Quadro que veio da quinta do Calhariz. Escolhido pª ficár no palácio de Lisbôa"
Etiqueta de inventário nº 325 da colecção do Duque de Palmela

Bibliografia/Literature:
A. de Carvalho – A galeria de Pintura da Ajuda e as Galerias do Século XIX, Lisboa, 1982.
AA. VV – “JOANNI V MAGNIFICO - A Pintura em Portugal ao tempo de D. João V”, Lisboa, 1994.
M. Calado – “Domenico Duprà” in Dictionário do Barroco em Portugal, Lisboa, 1989.
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ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX 
Retrato de Arthur Colley Wellesley, Duque de Wellington (1769-1852) 
Óleo sobre tela
76,5x63 cm

English school, 19th century
A portrait of Arthur Colley Wellesley,  Duke of Wellington (1769-1852) 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500

13
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX (1ª METADE)
Retrato da Rainha D. Maria II  
Óleo sobre tela  
45x37,5 cm

Portuguese school, 19th century
Portrait of Queen Maria II 
Oil on canvas

€ 2.000 - 3.000
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14
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de Senhora 
Óleo sobre tela
75x62cm 

French school, 18th century
Portrait of a lady 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500

15
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII 
Retrato de D. Leonor Tomásia de Lorena e Távora (1700-1759), 3ª Marquesa de Távora, 
6ª Condessa de São João da Pesqueira  
Óleo sobre tela 
Inscrição no verso “M.ZA DE TAVORA”
78x64 cm

Portuguese school, 18th century
Portrait of Leonor Tomásia de Lorena e Távora (1700-1759), 3rd Marchioness of Távora, 6th 
Countess of São João da Pesqueira 
Oil on canvas 
With inscription on the reverse ”M.ZA DE TAVORA”

€ 2.000 - 3.000
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JOSÉ IGNÁCIO DE SAMPAIO (SÉC. XVIII/XIX)
Retratos de crianças 
Par de óleos sobre tela 
Um com inscrição no verso “RETRATADO EM MARÇO DE 1816 TENDO QUATRO ANNOS POR 
JOSE IGNACIO DE SAMPAIO” e outro com inscrição “EM MARÇO DE 1816”
69x56 cm

Portraits of children
Pair of oils on canvas 
With inscription on the reverse“RETRATADO EM MARÇO DE 1816 TENDO QUATRO ANNOS POR 
JOSE IGNACIO DE SAMPAIO” the other “EM MARÇO DE 1816”

€ 1.000 - 2.000

17
JOSÉ IGNÁCIO DE SAMPAIO (SÉC. XVIII/XIX)
Senhora com criança ao colo  
Óleo sobre tela 
Inscrição no verso “EM MARÇO DE 1816”
100x33,5 cm

A woman and child
Oil on canvas 
With inscription on the reverse “EM MARCO DE 1816”

€ 800 - 1.500
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18
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Retrato de senhor 
Óleo sobre tela
70x52 cm 

European school, 19th century
A portrait of a gentleman 
Oil on canvas

€ 500 - 700

19
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
“Dona Carolina Augusta de Souza Gama” 
Óleo sobre tela
86x68 cm

Portuguese school, 19th century
Oil on canvas

€ 400 - 800
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20
“HENRY ELDEST SON OF CHARLES 
BRANDON DUKE OF SUFFOLK”
Par de gravuras a negro sobre papel 
Segundo desenho Hans Holbein (?-1543) e 
gravado por Francesco Bartolozzi (1727-1815) 
Inglaterra, Séc. XVIII/XIX
15,5x11,5cm (cada)

A pair of black prints on paper 
After Hans Holbein (?-1543) engraved by Francesco 
Bartolozzi (1727-1815) 
England, 18th / 19th century

€ 120 - 180

23
GUILLAUME-FRANÇOIS-LAURENT 
DEBRIE (1727-1755)
Alegoria a D. João V  
Gravura a negro sobre papel 
Portugal, c. 1747
35x22 cm

An allegory to King João V
Black ink engraving on paper 
Portugal, ca.1747

€ 150 - 200

24
“AFONSVS PORTVGALLIAE REX III (...)”
Gravura sobre papel  
Provalvelmente da autoria de Joanne Caramuel Lobkowitz 
C. 1639 
(manchas)
20x14,5 cm 

Print on paper 
Possibly by Joanne Caramuel Lobkowitz 
Ca. 1639 
(spotting)

€ 60 - 80

21
“ALOYSUS DE SOUSA LUSITANUS 
ARCHIEPISCOPUS VLYSSIPONENSIS...”
Gravura a negro sobre papel  
Retirado da obra “Romae : Io Iacobus de Rubeis formis” da 
autoria de  Giovanni Giacomo de Rossi (1627-1691) 
Séc. XVII/XVIII
24,5x19,5cm 

Black ink print on paper 
From the work “Romae : Io Iacobus de Rubeis formis” by 
Giovanni Giacomo de Rossi (1627-1691) 
17th / 18th century

€ 50 - 70

22
RETRATO DE D. LUIZ DA CUNHA 
Gravura a negro sobre papel  
Gravado por Gregório Francisco de Queirós (1768-1845) 
Inscrição “A Sua Excellência o Ill.mo. e Ex.mo Senhor Duque de 
Palmela se offerece o Retrato do Sábio Político D. Luiz da Cunha 
feito fielmente segundo o Painel que deste Retrato se acha na 
rica Galleria de Pinturas do mesmo Excellentíssmo Senhor” 
Portugal, c. 1841
24x16,5 cm 

A portrait of Luiz da Cunha
Black ink on paper drawing 
Engraved by Gregório Francisco de Queirós (1768-1845) 
Inscribed: “A Sua Excellência o Ill.mo. e Ex.mo Senhor Duque de 
Palmela se offerece o Retrato do Sábio Político D. Luiz da Cunha feito 
fielmente segundo o Painel que deste Retrato se acha na rica Gallaria de 
Pinturas do mesmo Excellentíssmo Senhor” 
Portugal, ca. 1841

€ 50 - 70
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29
“NOTA DE EMPRÉSTIMO DO BANCO DE LISBOA”
Gravura a negro sobre papel 
Numerado 464 e datado Lisboa 24 Dezembro de 1823
39,5x27 cm

A loan note by the Banco de Lisboa
Black ink print on paper 
Numbered 464 and dated “Lisboa 24 Dezembro de 1823”

€ 100 - 150

30
“D. ALEXANDRE DE SOUZA E HOLSTEIN”
Litografia sobre papel 
Com inscrição: “D. Alexandre de Souza e Holstein Conselheiro 
de Estado, Embaixador de Sua Majestade Fidellissima na 
Corte de Roma, nasceu em 4 de Dezembro de 1751, e falesceu 
em 12 de Dezembro de 1803” 
Assinado “A. ?” 
22x16,5 cm 

Lithograph on paper 
Inscribed: “D. Alexandre de Souza e Holstein Conselheiro de Estado, 
Embaixador de Sua Majestade Fidellissima na Corte de Roma, nasceu 
em 4 de Dezembro de 1751, e falesceu em 12 de Dezembro de 1803” 
Signed “A. ?” 

€ 40 - 60

31
“CONDE DE VILLA REAL”
Litografia sobre papel  
Assinada “A. J. S.ª Bárbara” e datada 1859
41x29 cm 
Lithograph on paper 
Signed “A.J.Sª Bárbara” and dated 1859

€ 50 - 70

32
JOHANN ENDER (1793-1854)
“O Conde de Villa Real” 
Litografia sobre papel  
Retrato de D. José Luiz de Sousa Botelho Mourão e Vasconcellos, 
Primeiro Conde de Villa Real (1785-1855) 
Viena, c. 1826 
(manchas)
39,5x33,5 cm 

Lithograph on paper 
Portrait of José Luiz de Sousa Botelho Mourão e Vasconcellos 
Villa Real (1785-1855) 
Vienna, ca. 1826 
(spotting)

€ 100 - 150

25
“1º DUQUE DE PALMELLA”
Gravura sobre papel  
(manchas)
18x16 cm 

Print on paper 
(spotting)

€ 50 - 100

26
“1º DUQUE DE PALMELLA"
Litografia sobre papel
20x16,5cm 

Lithograph on paper

€ 50 - 100

27
D. EUGÉNIA FRANCISCA XAVIER 
TELES DA GAMA, 1ª DUQUESA DE 
PALMELA (1798-1848)
Litografia sobre papel  
Desenho de Pedro Augusto Guglielmi 
(1811?-1854) e litografia de Manuel Luís 
da Costa
33x26,5 cm 

D. Eugénia Francisca Xavier Teles da Gama, 
first Duchess of Palmela (1798-1848)
Lithograph on paper 
Drawing by Pedro Augusto Guglielmi (1811?-
1854) and lithograph by Manuel Luís da 
Costa

€ 40 - 60

28
D. RODRIGO DE SOUZA HOLSTEIN EM 
CÂMARA ARDENTE
Litografia a negro sobre papel 
Inscrição “D. Rodrigo de Souza Holstein Filho dos 
Duques de Palmella nasceu em 13 de Dezembro de 
1824 em Lisboa, falleceu na mesma cidade em 25 
de Abril de 1840” 
Assinada “Manuel Luiz da Costa” 
(manchas)
17,5x16cm 

D.Rodrigo de Souza Holstein’s vigil
Lithograph on paper 
Inscribed: “D. Rodrigo de Souza Holstein Filho dos 
Duques de Palmella nasceu em 13 de Dezembro de 1824 
em Lisboa, falleceu na mesma cidade em 25 de Abril de 
1840” 
Signed “Manuel Luiz da Costa” 
(spotting)

€ 40 - 60
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33
RETRATOS DE CHRISTIAN IV 
DA DINAMARCA E FREDERICK 
CHRISTIAN, HERDEIRO DA 
NORUEGA E DUQUE DE HOLSTEIN
Gravura colorida sobre papel 
Europa, séc. XVI/XVII
30x21 cm

Portraits of Christian IV of Denmark and of 
Frederic Christian, heir of Norway and Duke 
of Holstein
Coloured print on paper 
Europe, 16th / 17th century

€ 150 - 200

34
“HENRICUS DOMINUS A BREDERODE”
Gravura a negro sobre papel  
Holanda, c. 1614
18x12,5 cm 

Black ink on paper print 
Holland, ca. 1614

€ 100 - 150

35
CONDES DA CASA DE SABOIA
Conjunto de oito gravuras a negro sobre papel 
Representando: Amadeo I (c.925- c.1052), 
Bonifácio (1244-1266), Pietro II (1203-1268), 
Filippo I (1207-1285), Amadeo V (1249-1323), 
Edoardo (1284-1329), Amadeo VII (1360-
1391), Amadeo VIII, 1º Duque de Saboia 
(1383-1451) 
França, séc. XVIII
27,5x22 cm

Counts of the House of Savoy
A set of eight black ink prints on paper 
Depicting: 
Amadeo I (ca.925- ca.1052) 
Boniface (1244-1266) 
Pietro II (1203-1268) 
Filippo I (1207-1285) 
Amadeo V (1249-1323) 
Edoardo (1284-1329) 
Amadeo VII (1360-1391) 
Amadeo VIII, 1º Duke of Savoy (1383-1451) 
France, 18th century

€ 200 - 300
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38
ANTONIUS ALBIZZ (1547-1626)
Árvore genealógica dos Reis da 
Dinamarca e Noruega 
Gravura colorida sobre papel 
C.1608
40x25 cm

Genealogy of the Kings of Denmark and 
Sweden
Coloured print on paper

€ 150 - 200

36
“NOUVELLE CARTE 
GEANEALOGIQUE  DES 
SOUVERAINS ET DES FAMILLES 
ILUSTRES ALIEZ A LA MAISON OU 
AUX DECENDANS DE LA FAMILIE 
ROIALLE DE PIASTE ROI DE 
POLOGNE AVEC LE BLASON DE 
LEURS ARMES”
Gravura colorida sobre papel 
Séc. XVIII
38,5x94 cm

Coloured print on paper 
18th century

€ 600 - 800

37
“CARTE GENEALOGIQUE DE 
LA MAISON DE SAVOYE, SES 
DIFFÉRENTES BRANCHES, SES 
TITRES, SES ARMES, ET SES 
ALLIANCES”
Gravura colorida sobre papel 
França, séc. XVIII
36x46 cm

Coloured print on paper 
France, 18th century

€ 150 - 200

39
“GENEALOGIA DES FAMILIES 
SOUVERAINES DE L’EUROPE 
ISSUES PAR ALLIANCE DE LA 
MAISON DE FRANCE PRESENTÉ AU 
ROY PAR M.R L. C.D.S. M.D “
Gravura colorida sobre papel  
França, séc. XVII 
(manchas de humidade e pequenos 
defeitos)
55x66 cm

Coloured print on paper 
France, 17th century 
(spotting and small faults)

€ 250 - 300
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40
FOTOGRAFIA D’EL-REI D. CARLOS I 
Fotografia sobre papel e cartão 
D. Carlos I com o hábito de Grão-Mestre da 
Ordem de S. Thiago
24,5x16 cm 

A photograph of King Carlos I of Portugal
Photograph on paper and cardboard 
King Carlos attired in the Great Master costume 
for the Order of Saint James

€ 200 - 300

44
JOSEPH E MAURICIUS LAZARUS 
(SÉC. XIX-XX)
Retrato d’El-Rei D. Manuel II 
Fotografia sobre papel e cartão 
Assinada “Lazarus”
30x22 cm

A portrait of King Manuel II
Photograph on paper and cardboard 
Signed “Lazarus”

€ 80 - 120

45
WILLIAM S. STUART (1858-1938)
S.M.F. El-Rei D. Manuel II de Portugal com 
o hábito da Ordem da Jarreteira
Fotografia sobre papel e cartão
29x18 cm

S.M.F. El-Rei D. Manuel II of Portugal with the 
habit of the Order of the Garter
Photography on paper and cardboard

€ 40 - 60

46
RITA MARTIN (1875-1958)
D. Augusta Vitória de Hohenzollern-
Sigmaringen  
Fotografia sobre papel e cartão  
Representando D. Augusta Vitória, mulher 
d’El-Rei D. Manuel II de Portugal
29x17,5 cm 

Augusta Vitória of Hohenzollern-Sigmaringen  
A photograph on paper and cardboard 
Depicting Augusta Victoria, wife to King 
Manuel II Of Portugal

€ 80 - 120

41
AUGUSTO BOBONE (1852-1910)
Fotografia da Rainha D. Amélia 
Fotografia sobre papel e cartão
16,5x11,5 cm

A photograph of Queen Amelia of Portugal
Photograph on paper and cardboard

€ 50 - 70

42
ANDRÉ TAPONIER (1869-1930)
Fotografia da Rainha D. Amélia 
Fotografia sobre papel e cartão 
Assinada 
Com dedicatória “À ma bien chère fille 
Amelia” e datada “Novembre 1927”
22x15 cm 

A photograph of Queen Amelia of Portugal
Photograph on paper and cardboard 
Dedicated “ “À ma bien chère fille Amelia” and 
dated “Novembre 1927”

€ 120 - 180

43
MOLDURA
Em madeira  
Decoração profusamente entalhada representando 
motivos vegetalistas e águia 
Encimado por escudo com as Armas de Portugal 
estilizadas e ladeadas por Putti 
Fotografia, não original, de S.A.R. a Princesa Real de 
Portugal, Duquesa de Bragança, Dona Amélia de Orleães 
Portugal, séc. XIX/XX
44x34

A frame
Wood 
Profusely carved decoration of foliage motifs and eagle 
Topped by stylised Portugal’s heraldic shield flanked by putti 
Not original photograph of The Princess Royal of Portugal and 
Duchess of Braganza, Amelia of Orleans 
Portugal, 19th / 20th century

€ 350 - 550
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47
JOSHUA BENOLIEL 
(1873-1932)
Rei D. Carlos, a cavalo na 
Praça D. Luis em Cascais 
Fotografia sobre papel e 
cartão 
Portugal, séc. XX (1º metade) 
Assinada
39x28,5 cm

King Carlos I on horseback at 
D.Luís Square, Cascais
A photograph on paper and 
cardboard 
Portugal, 20th century (1st half ) 
Signed

€ 200 - 300

51
S.M.F. EL-REI D. MANUEL II COM 
PARES DO REINO
Fotografia sobre papel e cartão 
Estúdio Boissonnas et Caponier 
Assinada pelo monarca e datada “Paris, 1 
de Dezembro de 1909”
16x22 cm

King Manuel II of Portugal with some of his 
councillors
A photograph on paper and cardboard 
Studio Boissonnas et Caponier 
Signed by the king and dated “Paris, 1 de 
Dezembro de 1909”

€ 50 - 70

52
ACLAMAÇÃO D’EL-REI D. MANUEL II
Fotografia sobre papel  
Reprodução moderna 
19x30cm 

The Acclamation of King  Manuel II
Photograph on paper 
Modern copy

€ 10 - 20

48
S.M.F. EL-REI D. MANUEL 
II DE PORTUGAL 
COM AFONSO XIII DE 
ESPANHA, CONDE 
SABUGOSA E MARQUÊS 
DO FAIAL
Fotografia sobre papel e 
cartão 
Estúdio “JPB Passaporte, 
Évora”, Fotógrafo da Casa 
Real 
Passe-partout datado “Villa 
Viçosa, 14 – 2º - 1909”
16,5x12 cm

€ 50 - 70

49
PERFIL DE ANTÓNIO DE 
OLIVEIRA SALAZAR 
Gravura a negro sobre papel  
Assinada “A. Lucas S.C.” 
Portugal, séc. XX
9,5x7 cm 

A profile portrait of António 
de Oliveira Salazar
Black ink print on paper 
Signed “A.Lucas S.C.” 
Portugal, 20th century

€ 10 - 15

50
CONDE DE SABUGOSA, 
SANTILLANA E MARQUÊS DO 
FAIAL
Fotografia sobre papel e cartão  
Representando Conde de 
Sabugosa, Santillana (ministro de 
Afonos XIII) e Marquês do Faial, 
aquando da visita de D. Manuel II 
a Madrid 
Dedicatória “A mon cher ami Le 
Marquis de Fayal” 
Datado e assinado “Madrid Nov. 
1909” 
Do estúdio do fotógrafo Kaulak, 
Madrid 
17,5x16 cm 

Count of Sabugosa, Santillana and 
Marquess of Faial
A photograph on paper and cardboard 
Depicting the Count of Sabugosa, 
King Alfonso XIII of Spain minister 
Santillana and the Marquess of Faial at 
the time of King Manuel II of Portugal 
state visit to Spain 
Dedicated “A mon cher ami Le Marquis 
de Fayal” 
Dated and signed “Madrid Nov. 1909” 
From Kaulak Photographic Studio, 
Madrid

€ 40 - 60

53
COROAÇÃO DA RAINHA JULIANA 
DA HOLANDA 
Reprodução de fotografia original  
Representando diversos chefes de estado 
e elementos do corpo diplomático, entre 
eles, D. Domingos de Souza e Holstein, 
Duque de Palmela
25,5x37,5 cm 

The coronation of Queen Juliana of the 
Netherlands
Reprint of original photograph 
Portraying various Heads of State and 
diplomates amongst them Domingos de Souza e 
Holstein, Duke of Palmela

€ 10 - 20
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54
ANATOLE CALMELS (1822-1906)

D. Pedro V 
Escultura em mármore branco 

Assinada e datada 1866 
(pequeno restauro numa das dragonas)

Alt.: 40,5 cm

King Pedro V
White marble sculpture 
Signed and dated 1866 

(minor restoration to an epaulet)

€ 2.500 - 3.500
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Anatole Célestin Calmels, nasceu a 26 de março do ano de 1822 na 
cidade de Paris, e foi a partir do ano de 1858 que desenvolveu a sua 
atividade artística na cidade de Lisboa.
Discípulo de um dos mais clássicos estatuários do romantismo 
francês, foi com James Pradier (1790-1852) que aprendeu a formalizar 
a sensualidade com alusão formal ao helenismo e a considerar o 
refinamento da execução como um factor fundamental à honorabilidade 
da escultura.
A partir de 1837 frequentou a École des Beaux-Arts onde foi aluno do 
escultor François Joseph Bosio (1768-1845) e do pintor neoclássico 
Merry-Joseph Blondel (1781-1853). No ano de 1839 participou no 
concurso “Prix de Rome” onde ganhou o 2º lugar e a partir do ano de 
1843 começou a participar continuamente nos salons e nas exposições 
universais de Paris, fundamentais para recolher os resultados do seu 
trabalho, e o prémio máximo que alcançou foi a medalha de ouro de 3º 
Classe no ano de 1852, com o modelo em baixo-relevo Nascimento da 
Virgem para a igreja de S. Maurício em Lille. 
Entretanto no ano de 1849 foi galardoado com uma menção honrosa 
pelo Busto de Géricault, em 1850-51 com a Estátua de Denis-Papin 
para a fachada da Câmara de Paris e em 1853 com a estátua Calypso 
encomendada pelo Imperador Napoleão III para o Palácio das Tulherias.
O facto de ter sido discípulo de nomes tão influentes como Pradier, 
Bosio e Blondel, alicerçado às suas disposições artísticas e a uma 
persistência para a prática da escultura, permitiram-lhe mover influências 
junto das figuras do poder. Desta forma foi solicitado pelo perfeito do 
Sena para realizar um S. Clemente para a Torre de S. Jacques, presente 
na Exposição Universal de 1854. Para o pavilhão de Rohan no palácio 
do Louvre elaborou um Massena. Destaca-se também as esculturas de 
S. Napoleão, Stº Eugénio e S. José que realizou para a casa Eugénio-
Napoleão, por encomenda da prefeitura do Sena, e que figurou na 
exposição Universal de 1856. Estas são apenas as suas obras mais 
conhecidas em França. Numa relação de obras editada em Lisboa no ano 
de 1860 são descritas mais de cinco dezenas de peças. Essa relação é o 
único documento que possibilita uma aproximação à obra que realizou e 
que antecipa a sua actividade em Portugal.
Terá chegado a Portugal no ano de 1858, numa altura em que o Rei D. 
Fernando II tentava reformular a Academia de Belas-artes, e num texto 
da sua autoria, publicado no Diário Ilustrado de 10 de Abril de 1904, 
para homenagear a 3ª Condessa de Palmela, encontramos as seguintes 
palavras: “A illustre Mãe da Duquesa honrou me com o encargo de dar as 

Anatole Célestin Calmels, was born on March 26, on the year of 1822 in Paris, 
and from the year 1858 he developed his artistic activity in the city of Lisbon.
As a disciple of one of the most classic statuary of French Romanticism, it was 
with James Pradier (1790-1852) that he learned to formalize sensuality with 
a formal allusion to Hellenism and to consider the refinement of execution as a 
fundamental factor in the honorability of sculpture. 
From 1837 he attended the École des Beaux-Arts where he was a student of 
the sculptor François Joseph Bosio (1768-1845) and of the neoclassical painter 
Merry-Joseph Blondel (1781-1853). 
In 1839, he took part in the “Prix de Rome”, where he won 2nd place. From 
the year of 1843 he began to participate in the salons and universal fairs of 
Paris, which were fundamentals for collecting the results of his work, and 
the maximum prize he achieved was the 3rd Class gold medal in the year of 
1852, with the model in bas-relief Birth of the Virgin to the church of St. 
Mauritius in Lille. 
Meanwhile in 1849 he was awarded with an honorable mention by the 
Bust of Géricault, in 1850-51 with the Denis-Papin Statue for the facade 
of the Paris Chamber and in 1853 with the Calypso statue commissioned by 
Emperor Napoleon III for the Tuileries Palace. The fact that he was a disciple 
of such influential names as Pradier, Bosio and Blondel, based on his artistic 
dispositions and a persistence in the practice of sculpture, allowed him to move 
influences with the figures of power.
In this way, he was asked by the Seine master to make a S. Clement for the 
Tower of S. Jacques, present at the Universal Exhibition of 1854. For 
the pavilion of Rohan in the Louvre palace, he produced a Massena. We 
highlight the sculptures of S. Napoleon, St. Eugénio and S. Joseph, which he 
produced for the Eugénio-Napoleão house, commissioned by the Seine city 
hall, and which featured in the Universal Exhibition of 1856. These are just 
his best-known works in France. In a list of works published in Lisbon in 
1860, more than five dozen pieces are described. This is the only document 
that allows an approximation to the work he carried out and which 
anticipates his activity in Portugal. 
He arrived in Portugal in 1858, at a time when King Fernando II was trying 
to reformulate the Academy of Fine Arts, and in a text of his authorship, 

ANATOLE CÉLESTIN CALMELS
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primeiras lições a sua filha, então solteira, com desasete anos férteis de 
promessas d’ espirito e de coração”.  Os 17 anos da Duquesa de Palmela 
coincidem com o ano de 1858. 
O facto de ser estrangeiro não impediu que o município do Porto lhe 
atribuísse o risco do Monumento a D. Pedro IV. Obra onde seguiu as 
instruções do seu mestre Bosio, que recomendava para os baixos-
relevos o pitoresco e a vivacidade do detalhe realista apontando para a 
fidelidade no traje e no retrato. 
Mas, o escultor não desconsiderava o concurso que com o mesmo 
desígnio acontecia em Lisboa, e o enorme interesse que se manifestava 
em torno do memorial a erguer na capital. Certamente conhecia a série 
de tentativas frustradas que desde 1834 se haviam sucedido, e podemos 
observar que isso tê-lo-á levado a fixar-se em Lisboa no ano de 1858 e 
a apresentar uma primeira maquete da figura equestre do Rei D. Pedro 
IV, a que se sucedeu um outro projecto de coluna com estátua, ambos 
sem concretização. Deste ano é também um colosso de Himeneu para 
as festas do casamento entre o Rei D. Pedro V e da Rainha D. Estefânia. 
Pela mesma altura recebeu a primeira encomenda regia, realizada por 
parte do jovem monarca, de uma imagem do Menino Jesus, destinada a 
jovem Rainha.
Por volta de 1862 foi professor interino da Academia de Belas-Artes 
de Lisboa, e é sabido que formou um restrito círculo de artistas no seu 
atelier – instalado na igreja do extinto mosteiro de São Bento em Lisboa 
– dos quais se destaca Leandro Braga (1839-1897), José Rodrigues 
Vieira (1856-1898), Jorge Augusto Pereira e Margarida de Lima Mayer 
(1876-1962) e António Alberto Nunes (1838-1912). Este mesmo ateliê/
oficina de escultura está intrinsecamente associado à actividade que 
desempenhou para a Câmara dos Pares, sendo este o verdadeiro 
repositório de iconografia do constitucionalismo em Portugal. A título 
de exemplo mencionamos o medalhão em alto-relevo esculpido em 
mármore que representa o Rei D. Pedro IV, ladeado pelas figuras 
alegóricas da Liberdade e do Valor, e o que representa a Rainha D. Maria 
II, ladeada pelas alegorias à Sabedoria e a Maternidade. Destacamos 
também as efígies em bronze do Duque de Palmela e do Patriarca D. 
Guilherme como exemplos do acervo parlamentar que contribuíram para 
a afirmação do prestígio que este escultor de origem francesa deteve 
junto das instituições de poder português.
No nosso país assumiu uma atitude de escultor oficial sob os reinados 
de D. Pedro V e do seu irmão D. Luís, atitude imprescindível para obter 
encomendas e que estava evidente, num sentido lato, no espírito dos 
artistas da época. Destaca-se a representação do Rei D. Pedro V (da 
colecção do Palácio Nacional da Ajuda).
Proveitosa na sua carreira foi a produção caucionada pelo governo 
francês e os projectos de envergadura que constavam no seu curriculum, 
que atraíram a atenção do Rei- Consorte D. Fernando II. O que fez com 
que lhe encomendasse obra, evidenciando-se a escultura Amor Maternal 
datada de 1859 (hoje no acervo do Palácio Nacional da Ajuda com o 
número de inventário 3463), um Amor Filial (de paradeiro desconhecido) 

published in the Diário Ilustrado of 10 April 1904, to honor the 3rd Duchess of 
Palmela, we find the following words: “A illustre Mãe da Duquesa honrou me 
com o encargo de dar as primeiras lições a sua filha, então solteira, com desasete 
anos férteis de promessas d’ espirito e de coração”. The 17th birthday of the 
Duchess of Palmela coincides with the year of 1858.
The fact that he was a foreigner did not prevent the municipality of Porto from 
assigning him the risk of the Monument to D. Pedro IV. Work in which he 
followed the instructions of his master Bosio, who recommended for the bas-
reliefs the picturesque and the vividness of realistic detail pointing to fidelity in 
costume and portrait.
However, the sculptor did not disregard the competition that with the same 
purpose was taking place in Lisbon, and the enormous interest that manifested 
itself around the memorial to be built in the capital. He was certainly aware of 
the series of failed attempts that had taken place since 1834, and we can observe 
that this led him to settle in Lisbon in 1858 and present a first model of the 
equestrian figure of King Pedro IV, which was followed by another project of a 
column with a statue, both without implementation. From this year is also a 
colossus of Hymeneus for the wedding festivities between King D. Pedro V and 
Queen D. Estefânia. At the same time, he received the first royal commission, 
carried out by the young king, for an image of a Baby Jesus, destined for the 
young Queen.
Around 1862 he was acting as professor at the Lisbon Academy of Fine Arts, 
and it is known that he formed a restricted circle of artists in his studio – 
installed in the church of the extinct monastery of São Bento in Lisbon – among 
which Leandro Braga (1839-1897) José Rodrigues Vieira (1856-1898), Jorge 
Augusto Pereira e Margarida de Lima Mayer (1876-1962) e António Alberto 
Nunes (1838-1912) stands out. This same sculpture workshop is intrinsically 
associated with the activity he carried out for the Câmara dos Pares, which 
is the true repository for the portuguese constitutionalism iconography. As 
an example, we mention the medallion in high relief carved in marble that 
represents King Pedro IV, flanked by the allegorical figures of Liberty and Valor, 
and the one that represents Queen D. Maria II, flanked by the allegories of 
Wisdom and Maternity. We also highlight the bronze effigies of the 1º Duke 
of Palmela and the one of the Patriarch D. Guilherme as examples of the 
parliamentary collection that contributed to the affirmation of the prestige that 
this French sculptor had with the institutions of Portuguese power.
In our country, he assumed the attitude of an official sculptor under the reigns of 
D. Pedro V and his brother D. Luís, an essential attitude to obtain commissions 
and which was evident, in a broad sense, in the spirit of the artists of the time. 
Of note is the representation of King D. Pedro V (from the collection of the 
Palácio Nacional da Ajuda).

e um Cupido tocando lira datado de 1860 e que figuravam na galeria do 
rei D. Fernando II no palácio das Necessidades.
Ainda no âmbito da escultura decorativa popular, mas adoptando uma 
tipologia popular, destaca-se a escultura Mulher com bilha à cabeça 
(também no acervo do Palácio Nacional da Ajuda com o número de 
inventário 562) e há a notícia de uma Varina, que terá sido feita para a 
galeria de D. Fernando no ano de 1867. A par destas obras destaca-se 
uma Ovarina que foi apresentada na Exposição Internacional do Porto 
de 1865 onde foi adquirida por Alfredo Allen. Perante estas peças 
podemos considerar que Calmels rapidamente se deixou imbuir pelo 
gosto da época, evidenciando a influência que os temas populares 
tiveram na sua obra.
Tais antecedentes predispuseram o rei D. Luís I a encomendar-lhe um 
busto (o mesmo encontra-se no acervo do Palácio Nacional da Ajuda 
com o número de inventário 4087) ornado de magnifica indumentária 
onde se contempla a farda de oficial do exército, com casaco assertoado, 
de botões circulares com as armas reais portuguesas, sendo a gola 
bordada com folhas de carvalho e de loureiro. Na colecção do mesmo 
museu destaca-se também os pés e as mãos da Rainha D. Maria Pia 
que terá esculpido entre os anos de 1870 e 1889 uma vez que também 
chegou a dar aulas de escultura a própria Rainha.
No ano de 1889 foi o responsável pela realização do inventário e 
avaliação do acervo régio de escultura. 
Se não deixarmos de admirar os seus bustos, que lhe permitiram 
seduzir a burguesia, o poder e o mundo das letras, nem muito menos 
as graciosas estatuetas que idealizou, temos de reconhecer que a sua 
versatilidade como escultor lhe possibilitou fornecer o município de 
Lisboa com obra monumental do Arco do Triunfo da Praça do Comércio. 
Um conjunto escultórico que exibe uma qualidade à altura de um 
escultor experiente que só um estrangeiro com o seu perfil estava apto 
a cumprir.
Artista da absoluta confiança da família da 3ª Condessa de Palmela, 
continuou a trabalhar ao seu serviço, realizando em 1879 para o duque 
um busto de Alexandre Herculano. Obra que foi exibida no ano seguinte 
na Sociedade Promotora de Belas-Artes. No mesmo ano também 
apresentou a obra A Dor, trabalho destinado ao túmulo de D. Pedro, 
filho da duquesa de Palmela falecido em 1869. Mas foi na última década 
de Oitocentos que o autor realizou para Dona Maria Luísa uma das suas 
obras mais emblemáticas. Motivada pela morte prematura do seu único 
filho varão, a duquesa encomendou duas imponentes esculturas, para 
decorar o vestíbulo do palácio do Rato. Retomando o tema de 1880, 
coube a Calmels a execução de uma magistral Dor, en pendent com 
uma maternidade, assinada por Guillaume. Por fim, uma das últimas 
encomendas da Casa Palmela, que julgamos ser também um dos 
últimos trabalhos de Calmels, foi a decoração escultórica para o portal 
do mesmo palácio. De acordo com o seu traçado, em 1886 era refeita a 
porta principal do edifício, cujo projecto contemplava duas esculturas 
alegóricas à Força Moral e ao Trabalho, as duas esculturas apenas foram 

Beneficial to his career was the production guaranteed by the French government 
and the large-scale projects that appeared in his curriculum, which attracted the 
attention of King-Consort D. Fernando II. What prompted him to commission 
a work from him, highlighting the sculpture Amor Maternal dated 1859 (today 
in the collection of the Palácio Nacional da Ajuda with inventory number 
3463), an Amor Filial (location unknown) and a Cupid playing a lyre dated 
from 1860 and which appeared in the gallery of King Fernando II at the palace 
of Necessidades. 
Also within the scope of popular decorative sculpture, but adopting a popular 
typology, the sculpture Woman with a jar on her head stands out (also in the 
collection of the Palácio Nacional da Ajuda with inventory number 562) 
and there is news of a Varina, made in 1867 for the gallery of D. Fernando. 
Alongside these works of art, an Ovarina stands out, which was presented at the 
Porto International Exhibition of 1865, where it was acquired by Alfredo Allen. 
Considering these pieces, we can assume that Calmels quickly allowed himself 
to be imbued with the taste of the time, evidencing the influence that popular 
themes had on his work.
Such antecedents predisposed King Luís I to order a bust (it can be found in 
the collection of the Palácio Nacional da Ajuda with inventory number 4087) 
decorated with magnificent attire which includes the uniform of an army 
officer, with an assertive coat, buttons with the Portuguese royal coat of arms, 
and a collar embroidered with oak and laurel leaves. In the collection of the 
same museum, the feet and hands of Queen Maria Pia are also noteworthy, 
who probably carved between the years of 1870 and 1889, as he also taught 
sculpture to the Queen.
In the year of 1889, he was responsible for carrying out the inventory and 
evaluation of the royal sculpture collection.
If we do not stop admiring his busts, which allowed him to seduce the 
bourgeoisie, the power, and the world of letters, not least the graceful statues 
he created, we must recognize that his versatility as a sculptor enabled him to 
supply the city of Lisbon with the sculptures for the top of the triumphal arch 
at Praça do Comércio. A sculptural set that exhibits a quality of an experienced 
sculptor that only a foreigner with his profile was able to fulfill.
Artist of the absolute trust of the family of the 3rd Duchess of Palmela, 
he continued to work at her service, making in 1879 a bust of Alexandre 
Herculano for the Duke. A work that was exhibited the following year at the 
Sociedade Promotora de Belas-Artes. In the same year, he also presented the 
work A Dor, destined for the tomb of D. Pedro, son of the Duchess of Palmela 
who died in 1869. But it was in the last decade of the 19th century that 
the author created one of his most emblematic works for Dona Maria Luísa. 
Motivated by the premature death of her only son, the Duchess commissioned 

66 67



dispostas no ano de 1902.
Faleceu em março de 1906 e foi sepultado no cemitério dos Prazeres no 
início da tarde de 25 de março.

Breve caracterização da obra de Calmels
As aparatosas estatuetas que realizou são reveladoras de um sentido 
plástico e pertencem à mesma ordem de valores estéticos arreigados 
ao classicismo, que agradava a um círculo restrito de amadores que não 
estavam isentos de convenções académicas. 
Representante dos últimos ecos do romantismo no nosso país, se 
Calmels pouco contribuiu para uma atualização dos valores estilísticos 
em Portugal, veiculou aos seus alunos o refinamento de execução que 
era apanágio da sua obra. Ramalho Ortigão, ao pronunciar-se sobre 
o ensino artístico, lembrava que, num contexto onde trabalhavam 
“escultores como Soares dos Reis, Simões de Almeida, Tomás Costa, 
Teixeira Lopes, Nunes, Duquesa de Palmela, pode-se afoitamente 
dizer que há uma arte, e deve-se acrescentar que há uma escola”, um 
corporativismo que incluía dois dos mais assinaláveis discípulos de 
Calmels.

O busto de D. Pedro IV:
Conhecem-se pelo menos duas provas do busto em gesso de D. Pedro 
IV, datados de 1860, e o mesmo foi tirado pelo escultor quando o Rei 
tinha 23 anos. Altura em que o jornalista José Maria Latino Coelho (1825-
1891) o descreve comentando um desenho de Nogueira da Silva para o 
1º tomo do “Arquivo Pitoresco”: “fronte juvenil onde quase já se podiam 
descobrir vincos precoces deixados pela assiduidade ao estudo, uma 
fisionomia denunciadora de hábitos de reflexão e afeição aos encargos 
da magistratura.” Este modelo foi apresentado na Exposição Industrial 
do Porto de 1861, que o monarca inaugurou, tendo figurado na Exposição 
Universal de Paris em 1867
Suficientemente expressivo o rosto do monarca apresenta-se sobre uma 
peanha com o rei visto de frente, fardado com charlateira e sem cordões 
(ao contrário do busto do acervo do PNA).
A face é lisa e de traços corretos, usa pequeno buço e cabelo apartado 
à esquerda e apresenta um olhar determinado. Sob o ponto de vista 
estilístico denota-se a influência nítida do francês James Pradier cujo 
busto do Duque de Orleans (podemos encontrar o bronze no Museu do 
Louvre) deve ser confrontado.
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two imposing sculptures to decorate the vestibule of the Rato Palace. Returning 
to the 1880s theme, Calmels was responsible for the execution of a masterly 
Dor, en pendent with a maternity hospital, signed by Guillaume. Finally, one 
of the last commissions by the House of Palmela, which we believe is also one 
of Calmels' last works, was the sculptural decoration for the portal of the same 
palace. According to its layout, in 1886 the main door of the building was 
remade, whose project included two allegorical sculptures of Moral Force and 
Work, the two sculptures were only displayed in 1902. 
He died in March 1906 and was buried in Prazeres Cemetery in the early 
afternoon of March 25th.

Brief characterization of Calmels' work
The ostentatious statuettes he created reveal a plastic sense and belong to the 
same order of aesthetic values rooted in classicism, which appealed to a restricted 
circle of amateurs who were not exempt from academic conventions.
Representing the last echoes of romanticism in our country, if Calmels 
contributed little to an update of stylistic values in Portugal, he conveyed to 
his students the refinement of execution that was the hallmark of his work. 
Ramalho Ortigão, when speaking about artistic education, recalled that, in 
a context where “escultores como Soares dos Reis, Simões de Almeida, Tomás 
Costa, Teixeira Lopes, Nunes, Duquesa de Palmela, pode-se afoitadamente dizer 
que há uma arte, e deve-se acrescentar que há uma escola”, a corporatism that 
included two of Calmels' most notable disciples.

The bust of Dom Pedro VI
At least two proofs of the plaster bust of D. Pedro IV are known, dating from 
1860, and it was taken by the sculptor when the King was 23 years old. The 
same time when the journalist José Maria Latino Coelho (1825-1891) describes 
the king commenting on a drawing by Nogueira da Silva recorded for the 
1st volume of the “Pitoresco Archive”: fronte juvenil onde quase já se podiam 
descobrir vincos precoces deixados pela assiduidade ao estudo, uma fisionomia 
denunciadora de hábitos de reflexão e afeição aos encargos da magistratura.”
This model was presented at the Industrial Exhibition of Porto in 1861, which 
the monarch inaugurated, having appeared at the Universal Exhibition of Paris 
in 1867
Expressive enough, the monarch's face is presented on a pedestal with the king 
seen from the front, dressed in a charlater's uniform and without laces (unlike 
the bust in the PNA collection).
The face is smooth and with correct features, she wears a small fluff and hair 
parted on the left and has a determined look. From a stylistic point of view, the 
influence of the Frenchman James Pradier is evident, whose bust of the Duke of 
Orleans (the bronze can be found in the Louvre) must be confronted.

TIAGO FRANCO RODRIGUES
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55
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES 
Em madeira entalhada e dourada representando motivos vegetalistas  
Lumes em bronze dourado  
Europa, Séc. XIX 
64x37cm 

A pair of two branch wall sconces
Carved and gilt wood of foliage motifs decoration 
Gilt bronze branches 
Europe, 19th century

€ 350 - 500

56
PAR DE CACHEPOTS
Em bronze dourado 
Gravados com as armas dos Condes da 
Póvoa e Duques de Palmela 
Séc. XX
Alt.: 56 cm

A pair of cachepots
Gilt bronze 
Engraved with heraldic shields for the Count of 
Póvoa and the Duke of Palmela 
20th century

€ 400 - 600
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57
PAR DE ESPELHOS OVAIS
Com moldura em madeira dourada 
Europa, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
70x90 cm
Proveniencia/Provenance: 
Palácio da Quinta do Calhariz

A pair of oval mirrors
Gilt wooden frames 
Europe, 19th century 
(losses and faults)

€ 1.000 - 2.000
Detalhe da sala rosa do Palácio da Quinta do Calhariz in
Revista Casa &Jardim, Março 85, Ano VII, Nº 84
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58
PAR DE CONSOLAS NEOCLÁSSICAS
Em madeira dourada e marmoreada 
Decoração entalhada e dourada representando grinaldas 
Tampos de bordo recortado em mármore cinzento 
Europa, c. 1790 
(faltas, defeitos e restauros)
80,5x112x57 cm
Nota: 
Identifica-se nas colecções do Palácio Ducal de Vila Viçosa um conjunto de cadeiras com a mesma decoração.

Wood 
Gilt, carved and marbled decoration 
Grey marble scalloped tops 
Europe, c. 1790 
(minor losses, faults and restoration)
Note:
A set of chairs with the same decoration can be identified in the collections of the Ducal Palace of Vila Viçosa. 
€ 2.500 - 3.500
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59
GRANDE MESA DE CENTRO NEOCLÁSSICA
Em madeira dourada e marmoreada 
Decoração entalhada e dourada representando grinaldas 
Tampo de bordo recortado em madeira pintada em tons de verde 
Europa, c. 1790 
(restauros, pequenas faltas, defeitos e indício de xilófagos)
75x181,5x145 cm
Nota: 
Identifica-se nas colecções do Palácio Ducal de Vila Viçosa um conjunto de cadeiras com a mesma decoração.

A large Neoclassical centre table
Wood 
Gilt, carved and marbled decoration 
Scalloped top in green painted wood 
Europe, ca. 1790 
(restoration, minor losses, faults and evidence of woodworm)
Note:
A set of chairs with the same decoration can be identified in the collections of the Ducal Palace of Vila Viçosa.

€ 4.000 - 6.000
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60
GRANDE ESPELHO

Moldura em madeira entalhada, pintada e dourada representando flores e grinaldas 
Reserva no topo pintada representando paisagem com casario 

assinado  “S. Correia de Sá” 
Europa, Séc. XVIII/XIX 

(faltas, defeitos e restauros)
270x140 cm

A large mirror
Carved, painted and gilt frame of floral and garlands decoration 

Painted cartouche to top depicting landscape with old houses
signed “S. Correia de Sá” 

Europe, 18th / 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 1.500 - 2.500
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61
PAR DE CONSOLAS MEIA-LUA LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada representando grinaldas 
Chave do travejamento em forma de urna e grinalda de flores 
Tampos em mármore de brecha 
França, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
90x109x51 cm

A pair of Louis XVI demi lune console tables
Carved and gilt wood garlands 
Cross stretchers of urn and flower garland element 
Breccia top 
France, 18th century

€ 1.500 - 2.500
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62
PIERRE MIGEON IV (1696-1758) 
Cómoda Régence 
Faixeada a pau-santo, com dois gavetões e três gavetas 
Ferragens, puxadores e espelhos de gaveta em bronze relevado e dourado 
Tampo em pedra mármore 
Estampilhada no topo “MIGEON” 
França, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos, tampo com restauro)
86x136x65 cm

A Regence commode
Rosewood veneered with two long and three short drawers 
Hardware of reliefs and gilt decoration 
Marble top 
Stamped “MIGEON” 
France, 18th century 
(minor losses and faults, restoration to top)

€ 6.000 - 8.000
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Pierre Migeon IV, nasceu em Paris a 13 de Agosto do ano de 1696, no 
seio de uma dinastia de ebanistas franceses. Era filho de Pierre Migeon 
III (1665-1717), neto de Pierre Migeon II (1637-1677) e bisneto de Pierre 
Migeon I.
Foi na oficina da família que aprendeu a arte de trabalhar as madeiras e 
só foi reconhecido como maître-ébéniste alguns anos antes de 1729. Em 
1739 tornou-se chefe da mesma oficina.
Desde o início da sua carreira, começou a atuar como negociante e 
também como fabricante de móveis, subcontratando o trabalho de 
marceneiros contemporâneos. O facto de ter trabalhado como ebéniste 
e como comerciante, explica o grande número de peças que levam a 
sua estampilha juntamente com a de outros ebanistas. Como é o caso 
do bureau “de Vergennes” da colecção do Museu do Louvre, uma peça 
que apresenta a estampilha de Migeon e a de Jacques Dubois. Entre os 
melhores marceneiros que lhe forneceram peças podemos indicar os 
seguintes: Léonard Boudin, Jacques Bircklé, Roger Vandercruse, Charles 
Topino, Gérard Péridiez, Mathieu Criaerd e outros. Apesar do grande 
número de fornecedores, as peças com a sua estampilha partilham uma 
uniformidade estilística impressionante. 
Estruturalmente os seus móveis privilegiam as formas serpentinas, e 
por vezes bastante robustas, mas não chegam a evidenciar um rococó 
acentuado. Os folheados são contidos, infinitamente emaranhados 
e apresentam, quase sempre, padrões geométricos e cartuchos 
decorativos com motivos florais em madeiras de tons escuros, como o 
pau-santo e o mogno (dos quais foi dos primeiros ebanistas a utilizar).
Embora a marchetaria seja menos frequente, esta, quando é usada, 
é de excelente qualidade e desponta na representação de pontas de 
diamantes, cubos, flores ou de pássaros (visíveis em várias peças como 
mesas de leitura, cantoneiras e secretárias). Menos comum é o uso da 
laca e do vernis martin. No que diz respeito aos bronzes, estes estão 
quase ausentes.
É através do livro de registos da oficina de família, localizada na Rue 
de Chareton no Faubourg Saint-Antoine em Paris, que conseguimos 
compreender que nos anos 30 do século XVIII esta era particularmente 
próspera, uma vez que o valor das vendas anuais atingia entre os 23 
mil e os 37 mil francos. Ficamos também a conhecer o tipo de clientela 

Pierre Migeon IV was born in Paris on August 13th, 1696, at the heart of a 
long dynasty of French cabinetmakers, the son of Pierre Migeon III (1665-
1717), grandson of Pierre Migeon II (1637-1677) and great-grandson of 
Pierre Migeon I.
He learned his trade within his family’s business, his official recognition as 
master cabinetmaker, “maître-ébéniste”, awarded to him at an unknown date 
before 1729. In 1739 he would become the master in the Migeon’s ancestral 
workshop.
From early on in his career he acted as both dealer, “marchand”, and 
cabinetmaker, subcontracting labour from contemporary peers. This detail 
regarding his professional life, explains the numerous extant pieces that bear 
his stamp together with that of other makers. Such is the case of the bureau 
«de Vergennes» from the Louvre Museum collection, that features stamps for 
Migeon IV and for Jacques Dubois.
From amongst the many renowned and most accomplished cabinetmakers 
that supplied Migeon stand out Léonard Boudin, Jacques Bircklé, Roger 
Vandercruse, Charles Topino, Gérard Péridiez and Mathieu Criaerd. Despite 
his many suppliers, the pieces bearing his stamp tend, nonetheless, to share 
impressive stylistic uniformity.
Structurally his furniture privileges serpentine shapes, often truly robust, 
albeit not evidencing an excessively accentuated rococo taste. The veneers are 
restrained, infinitely entangled and almost always organized in geometric 
patterns and decorative cartouches of floral motifs enhanced in darker rosewood 
and mahogany timbers, a decorative solution that Pierre Migeon IV was one of 
the first to adopt.
Although seldom present, his marquetry work is of outstanding quality, 
emerging vividly in diamond shapes, cubes, flowers or birds, well known in 
typologies such as reading tables, corner cabinets and secretaires. Of greater 
rarity is his use of lacquer and vernis Martin. Bronzes, ubiquitously mounted 
in many of Migeon’s contemporaries’ furniture, are rarely present in his 
production.

PIERRE MIGEON IV
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que servia, sendo possível encontrar membros da nobreza francesa, 
dos quais se pode destacar a filha ilegítima do Rei Luís XIV, Dona 
Francisca Maria, Duquesa de Bourbon (1677-1749), o Duque de 
Orleães (1703-1752) e a duquesa de Rohan-Rohan (1713-1756). 
Só a partir de 1740 é que começou a fornecer o Garde Meuble de la 
Couronne, e outras figuras da aristocracia francesa como o Duque 
de Boufflers, o Duque de Noailles, bem como Luísa Adelaide de 
Orleães (1698-1743) e a Madame de Pompadour (1721-1764) da qual 
beneficiou de uma pensão de 3 mil francos. A par desta clientela 
também forneceu figuras políticas e financeiras da alta sociedade 
francesa, membros do Alto-Clero, Embaixadores e príncipes 
estrangeiros. 
Quando faleceu em 1758 foi sucedido pelo seu filho Pierre Migeon 
V (1733-1775). De 1775 a 1785 foi a viúva deste que administrou o 
negócio até ser obrigada a declarar falência e a fechar portas.
A qualidade da sua obra coloca-o ao nível dos melhores ebanistas 
do seu tempo, como André-Charles Boulle, Charles Cressent, 
Antoine Gaudreaux e Jean-François Oeben.

By researching the Rue de Charenton, in the Faubourg Saint-Antoine, 
family workshop accounts books from the 1730s, it is clear that the 
company was prosperous and proficuous, the average annual sales for that 
decade reaching sums of between 23,000 and 37,000 francs. They are also 
elucidating in terms of the Migeon’s clientele, amongst which were members 
of French aristocracy, such as Louis XIV natural daughter Françoise Marie, 
Duchess of Bourbon (1677-1749), the Duke of Orleans (1703-1752) 
and the Duchess of Rohan-Rohan (1713-1756). From 1740 onwards 
Migeon IV will become supplier to the “Garde Meuble de la Couronne” 
and to other major French court figures such as the Duke de Boufflers and 
the Duke of Noailles, as well as to Louise de Orleans (1698-1743) and to 
Madame de Pompadour (1721-1764), who will endow him with a 3,000 
francs pension. In addition to these prestigious patrons, he could also count 
amongst his customers many French high society politicians and financiers, 
clergy, ambassadors and foreign princes.
On his death in 1758 he was succeeded by his son Pierre Migeon V (1733-
1775). Between 1775 and 1785 the business was managed by the latter’s 
widow, who would eventually be forced to declare bankruptcy and to close 
doors.
Pierre Migeon IV superb artistry and sophisticated production place him 
at the level of other contemporary cabinetmakers such as André-Charles 
Boulle, Charles Cressent, Antoine Gaudreaux e Jean-François Oeben.
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63
DUAS MESAS DE CHÁ
Em mogno e faixeado a mogno 
Com três tampos dispostos em andares 
Tampo superior  em mármore 
Aplicações em metal amarelo 
Europa, séc. XX 
(faltas, defeitos e indícios de xilófagos)
87,5x65,5x48,5 cm

A pair of tea tables
Solid and veneered mahogany 
Three overlapping tops 
Marble top 
Yellow metal applied elements 
Europe, 20th century 
(losses, faults and evidence of woodworm)

€ 500 - 700

64
GUÉRIDON ESTILO LUÍS XVI
Em mogno
Com duas gavetas e dois estiradores
Tampo em pedra mármore com gradinha 
em metal amarelo
França, séc. XX

(Restauros e sinais de uso)
73x64cm 

A Louis XVI style gueridon
In mahogany
With two drawers and two drawing boards
Top in marble stone with yellow metal rack
France, 19th century XX 
(restoration and signs of wear)

€ 300 - 500

65
CÓMODA D. MARIA 
Em pau-santo, faixeado a pau-santo e outras madeiras 
Com três gavetões, tampo em pedra mármore 
Ferragens não originais em bronze dourado 
Portugal, séc. XVIII/XIX
92,5x129x58,5 cm

A D. Maria commode
Solid and veneered rosewood and other timbers 
Three long drawers, marble top 
Gilt bronze hardware not original
Portugal, 18th/19th century

€ 2.500 - 3.000
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66
GUÉRIDON ESTILO LUÍS XV 
Em cerejeira
Parcialmente forrada a mogno 
Aplicações em metal amarelo  
Tampo em pedra mármore  
França, Séc.XIX/XX
72x47cm 

A Louis XV style gueridon
In cherry wood
Partially lined with mahogany 
Yellow metal mounts 
Marble top 
France, 19th / 20th century

€ 350 - 550

67
PAR DE FAUTEUILS D. JOSÉ AO GOSTO FRANCÊS
Em nogueira  
Decoração entalhada 
Assentos, costas e braços forrados a tecido bordeaux 
Portugal, séc. XVIII  
(restauros, indícios de xilófagos)
85x60x51 cm

A pair of D.José fauteuils in the French style
Walnut 
Carved decoration 
Seats, backs and arms upholstered in bordeaux fabric 
Portugal, 18th century 
(restorations, evidence of woodworm)

€ 400 - 800

68
TOUCADOR ESTILO LUÍS XVI
Em cerejeira e outras madeiras 
Ferragens em bronze 
Interior com tampo em mármore e espelho  
Com três gavetas
França, séc. XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
75,5x84x49cm 

A Louis XVI style dressing table
In cherry wood and other timbers 
Inner marble top and mirror 
With three drawers
France, 19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 500 - 800
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69
CÓMODA JORGE III
Em mogno 
Com três gavetões e uma gaveta 
Tampo em pedra mármore 
Portugal, séc. XIX
101x128x65 cm

A George III chest of drawers
Mahogany 
Three long and one short drawer 
Marble top 
Portugal, 19th century

€ 400 - 800

70
CÓMODA JORGE III 
Em cerejeira e faixeada a cerejeira 
Com quatro gavetões 
Puxadores em metal amarelo 
representando cabeças de leão 
Europa, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
92x101x56 cm

A Jorge III chest of drawers
Solid and veneered cherrywood 
Four large drawers 
Yellow metal hardware of lion’s heads 
Europe, 19th century 
(losses and faults)

€ 400 - 800

71
CONJUNTO DE TRÊS CADEIRAS 
IMPÉRIO
Em murta 
Costas com decoração entalhada, 
vazada e parcialmente dourada 
representando cisnes 
Assento forrado a palhinha 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e 
restauros)
88,5x52x44 cm

A set of three Empire chairs
In myrtle 
Carved, pierced and part gilt 
swan decoration to backs 
Caned seat 
Portugal, 19th century 
(minor losses, faults and 
restoration)

€ 200 - 300

72
CONJUNTO DE TRÊS 
CADEIRAS IMPÉRIO 
Em mogno e outras madeiras 
Costas com decoração entalhada, 
vazada e parcialmente dourada 
representando cisnes 
Assento forrado a palhinha 
França, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e 
restauros)
85x48x46,5 cm 

A set of three Empire chairs
Mahogany and other timbers 
Carved, pierced and part gilt swans 
decoration to backs 
Caned seats 
France, 19th century 
(minor losses, faults and restoration)

€ 200 - 300
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73
TOUCADOR IMPÉRIO

Em mogno e faixeado a mogno  
Montures em bronze dourado 
Espelho oitavado basculante 

Tampo em pedra mármore  
Com uma gaveta 
França, séc. XIX 

(faltas e defeitos)
149x100x50 cm

An Empire dressing table
Solid and veneered mahogany  

Gilt bonze mounts 
Hexagonal tilting mirror 

Marble top  
One drawer 

France, 19th century 
(losses and faults

€ 1.000 - 1.500

74
CÓMODA IMPÉRIO
Em mogno, folheada a mogno e raiz de 
mogno 
Três gavetões e uma gaveta 
Puxadores, espelhos de fechaduras e 
aplicações em bronze dourado
Tampo em mármore negro  
Portugal, séc. XIX 
(indício de xilófagos, restauros, faltas, 
defeitos e sinais de uso, tampo partido e 
colado)
94,5x130,5x65,5 cm

An Empire chest of drawers
Solid, veneered and burr mahogany 
Three long and one short drawer 
Gilt bronze handles, lock escutcheons and 
applied elements 
Black marble top 
Portugal, 19th century 
(evidence of woodworm, restoration, losses, 
faults and signs of wear)

€ 600 - 1,000

75
PAR DE FALDISTÓRIOS LOUIS PHILIPPE 
Em mogno e folheado de mogno 
Assento forrado a tecido 
Rodízios em porcelana 
França. séc. XIX
73x66x43 cm

A pair of Louis Philippe 
Solid and veneered mahogany 
Textile upholstered seats 
Porcelain casters 
France, 19th century

€ 200 - 300

76
CÓMODA IMPÉRIO
Em mogno e folheada a mogno 
Três gavetões e uma gaveta
Puxadores, espelhos de fechadura e 
aplicações em bronze dourado 
Tampo em mármore negro 
Portugal, séc. XIX
94x122,5x57,5 cm

An Empire chest of drawers
Solid and veneered mahogany 
Four long drawers  
Bronze reliefs handles and mounts 
Black marble top 
Portugal, 19th century

€ 500 - 800
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77
PAR DE FAUTEUILS LOUIS PHILIPPE

Em mogno e faixeados 
Decoração parcialmente entalhada  

Assentos e costas forrados a tecido 
Europa, séc. XIX 

(sinais de uso)
94x61x55cm

A pair of Louis Philippe fauteuils
Mahogany and veneered 

Part carved decoration 
Textile upholstery 

Europe, 19th century 
(signs of wear)

€ 300 - 500

78
PAR DE TORCHÈRES ESTILO JORGE III

Em madeira escurecida 
Coluna central com decoração entalhada e torneada 

Inglaterra, séc. XX

(faltas e defeitos)
96,5x47 cm

A pair of large George III style candle holders
Darkened wood 

Central  shaft of carved and turned decoration 
England, 20th century

(losses and faults)

€ 300 - 500

79
ARMÁRIO LOUCEIRO D. MARIA 

Em vinhático e outras madeiras  
Topo com frontão triangular com decoração vazada, recortada e entalhada 

Topo com duas portas e laterais de vidrinhos  
Armário de duas portas e interior com gavetas  

Portugal, Séc. XVIII/XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)

262x127x67,5 cm 

A D.Maria cupboard
Brazilian mahogany and other timbers 

Triangular pediment of pierced, scalloped and carved decoration 
Upper section of two glazed doors and sides 

Lower section of two doors and inner shelves 
Portugal, 18th / 19th century 

(losses, faults and signs of wear)

€ 2.000 - 3.000
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80
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS E CANAPÉ DE TRÊS LUGARES JORGE III 
Uma cadeira de braços 
Em mogno e outras madeiras 
Espaldar recortado, vazado e entalhado representando urna e motivos vegetalistas 
Assento forrado a veludo verde 
Inglaterra, séc. XVIII 
(faltas, defeitos, restauros, indício de xilófagos)
Alt.: 93 cm (cadeiras)  
Comp.: 194 cm (canapé)

Proveniência/Provenance: Palácio da Quinta do Calhariz

A George III set of twelve chairs and a three seat settee
One armchair 
Mahogany and other timbers 
Scalloped, pierced and carved splat of urn and foliage motifs decoration 
Green velvet upholstery 
England, 18th century 
(losses, faults, restoration and evidence of woodworm)
These chairs are part of a larger set that was reproduced in a photo Mário Novais Studios of the dining room in the Palácio dos Duques 
de Palmela in Lisbon. 
The same photo, dated from the end of 1950’s, was reproduced in the work of Reinaldo dos Santos and Irene Quilhó “Ourivesaria 
Portuguesa em colecções privadass”. Lisbon, 1st ed., 2 vol. (1959-1960) and 2nd ed. (1974).

€ 2.500 - 3.500

81
MESA DE CASA DE JANTAR EDUARDIANA

Em carvalho  
Pernas torneadas terminando em rodízios de metal 

com quatro tábuas de extensão 
(restauros e sinais de uso)

71,5x343x111cm (aberta)
71,5x144x111 cm (fechada) 

A Edwardian dining table
Oak 

Turned legs on metal casters 
(restoration and signs of wear)

€ 1.500 - 2.500
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82
MESA DE JOGO ESTILO QUEEN ANNE

Em mogno e folheada a mogno  
Tampo reversível forrado a feltro Bordeaux 

Inglaterra, Séc. XX
(sinais de uso)
73x70x70 cm

A Queen Anne style card table
Solid and veneered mahogany 

Bordeaux baize lined reversible top 
England, 20th century

(signs of wear)

€ 200 - 400

83
PAR DE CADEIRAS LOUIS PHILIPPE
Em mogno e faixeadas a mogno 
Assento e costas forrados a veludo 
França, séc. XX 
(sinais de uso)
87,5x48x54 cm

A pair of Louis Philippe style chairs
Solid and veneered mahogany 
Velvet upholstered seats and backs
France, 20th century 
(signs of wear)

€ 160 - 250

84
KNOLE SOFA
Forrado a veludo vermelho 
Braços e costas de rebater 
Inglaterra, séc.XX 
(sinais de uso)
102x250x82 cm

A Knole sofa
Red velvet upholstery 
Drop arms and backs 
England, 20th century 
(signs of wear)

€ 400 - 800

85
KNOLE SOFA
Forrado a veludo vermelho 
Braços e costas de rebater 
Inglaterra, séc. XX 
(sinais de uso)
102x250x82 cm 

A Knowle sofa
Red velvet upholstery 
Articulated arms and back 
England, 20th century 
(signs of wear)

€ 400 - 800
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86
MESA OITAVADA EDUARDINO 
Em mogno faixeada a mogno e outras madeiras com decoração 
embutida em buxo representando motivos vegetalistas  
Pés terminando em ponteiras e rodízios de metal amarelo 
Inglaterra, Séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
70x74 cm

An octagonal Edwardian table
Solid and veneered mahogany and other timbers of boxwood foliage inlaid 
decoration 
Yellow metal mounts and casters 
England, 19th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 350 - 550

90
CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS DIVERSAS 
ESTILO WINDSOR
Em castanho e outras madeiras
Tabelas recortadas, pernas com travessas vazadas  
(faltas e defeitos, sinais de insectos xilófagos)
116x66x67 cm

A set of four different chairs Windsor style 
scalloped tables, legs with hollow platters 
Chestnut and other timbers 
(losses and faults, evidence of woodworm)

€ 300 - 500

91
MESA PÉ DE GALO D. MARIA
Em vinhático 
Tampo basculante, fuste torneado e pés de sapata 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(restauros, sinais de uso)
72x42,5 cm

A D.Maria style tripod table
Mahogany and other timbers 
Tilt top, turned shaft and sleeper feet 
Brazilian mahogany
Portugal, 18th/19th century 
(restoration, signs of wear)

€ 200 - 400

87
MESA DE APOIO/CANDEEIRO

Em nogueira 
Com dois níveis

155x59 cm  (total)

A side table/lamp
Walnut 

Two tiered

€ 150 - 250

88
PEQUENA CÓMODA ESTILO JORGE III
Em mogno 
Folheada a raiz de nogueira 
Com três gavetas e ferragens em metal 
Inglaterra, séc. XX
70x63,5x40 cm

A small Jorge III style chest of drawers
Mahogany 
Burr walnut veneer 
Three drawers and metal hardware 
England, 20th century

€ 200 - 300

89
MESA DE CENTRO ESTILO ROMÂNTICA

Em mogno 
Com uma gaveta 

França, séc. XX 
(faltas e defeitos)

74,5x84x59 cm
Romantic centre table

Carved mahogany 
One drawer 

France, 20th century 
(losses and faults)

€ 150 - 250
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92
PEQUENA MESA PÉ-DE-GALO JORGE III
Em mogno e outras madeiras  
Tampo basculante, coluna central com decoração 
espiralada, pés de sapata  
Inglaterra, Séc. XVIII 
(Pequenas faltas, defeitos, restauros e sinais de uso)
62x50cm 

A small George III tripod table
Mahogany and other timbers 
Tilt top, central shaft of spiralled decoration, slipper feet 
England, 18th century 
(minor losses, faults, restoration and signs of wear)

€ 350 - 550

95
PEQUENA CÓMODA ESTILO JORGE II
Em mogno e faixeado a raiz de nogueira 
Com duas gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XX
60,5x65x37 cm

A small George II style chest of drawers
Mahogany and burr walnut veneer 
Two drawers 
Yellow metal hardware 
20th century

€ 250 - 400

96
CÓMODA QUEEN ANNE
Em carvalho e folheado a mogno 
Com três gavetões e e duas gavetas 
Puxadores e espelhos em metal não originais 
Inglaterra, séc. XVII/XVIII 
(faltas, defeitos, restauros e sinais de uso)
92x95,5x54,5 cm

A Queen Anne chest of drawers
Oak and mahogany veneer 
Three long and two short drawers 
Metal handles and escutcheons not original 
England, 17th / 18th century 
(losses, faults, restoration and some wear and tear)

€ 500 - 1.000

93
DUMBWAITER ESTILO JORGE III

De três tampos rotativos em mogno 
Inglaterra, séc. XIX/XX

131x60 cm

A George III style dumbwaiter
Mahogany of three rotating tiers 

England, 19th / 20th century

€ 300 - 500

94
PEQUENA MESA DE CHÁ
Em mogno  
Séc. XX 
(faltas e defeitos) 
42x42x31,5 cm 

A small tea table
In mahogany veneer 
20th century 
(losses and faults)

€ 100 - 150
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97
MESA DE APOIO ROMÂNTICA
Em mogno 
Pernas e travessa com decoração entalhada 
Tampo elíptico com duas abas basculantes 
Com uma gaveta  
Portugal, séc. XIX  
(faltas, defeitos e sinais de uso)
69x58x60 cm

A Romantic Era side table
In mahogany veneer 
Legs and stretcher of carved decoration 
One drawer, elliptic top with two drop leaves 
Portugal, 19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 100 - 200

98
CADEIRA DE BRAÇOS MINIATURA

Em nogueira, mogno e outras madeiras 
Assento estofado em cabedal verde com 

pregaria 
Inglaterra, séc. XIX 

(faltas, defeitos e indícios de insectos 
xilófagos)

57x44x31 cm

A miniature armchair
Walnut, mahogany and other timbers 

Green leather upholstered seat of brass tacks 
decoration 

England, 19th century 
(losses, faults and evidence of woodworm)

€ 100 - 150

99
MESA DE CENTRO LOUIS PHILIPPE
Em mogno folheado a mogno, raiz de 
nogueira, nogueira e outras madeiras 
Pé central com quatro colunas terminando 
em rodízios 
França, séc. XIX 
(sinais de usos, pequenas faltas e defeitos)
75x152 cm

A Louis Philippe centre table
Solid and veneered mahogany, burr walnut, 
walnut and other timbers 
Central stand of four columns on casters 
France. 19th century 
(signs of wear, minor losses and faults)

€ 1.500 - 2.000

100
CHAISE-LONGUE IMPÉRIO AO ESTILO SHERATON

Em mogno  
Decoração entalhada e estriada  

Assento e costas forrados a tecido  
Europa, Séc. XIX 

(Sinais de uso, faltas e defeitos)
82x217x70cm

An Empire daybed in the Sheraton style
Mahogany 

Carved and striated decoration 
Textile upholstery 

Europe, 19th century 
(signs of wear, losses and faults)

€ 400 - 800

101
MESA DE CASA DE JANTAR ESTILO 
VITORIANO
Em mogno 
Pernas facetadas e torneadas terminando 
em ponteiras e rodízios em metal amarelo 
Com três tábuas de extensão 
Europa, Séc. XX
77x189x124,5 cm (fechada) 
77x381x124,5 cm (aberta)

A Victorian style dining table
Mahogany 
Faceted and turned legs of yellow metal 
terminals and castors 
Three extending leaves 
Europe, 20th century

€ 3.000 - 5.000
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102
PAR DE ARMÁRIOS-VITRINES COM ALÇADO ROMÂNTICOS 
Em pau-santo e faixeado a pau-santo  
Decoração relevada com concheados, motivos vegetalistas e cabeças de animais  
Corpo inferior com duas portas de vidros e uma gaveta 
Alçado com fundo espelhado e dupla prateleira  
França, séc. XIX 
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
150x110x45 cm 

A pair of Romantic Era glazed cupboards
Solid and veneered rosewood 
Reliefs decoration of shells, foliage motifs and zoomorphic heads 
Lower section of two glazed doors and drawer 
Upper section of mirrored back and double shelf 
France, 19th century 
(signs of wear, minor losses and faults)

€ 1.000 - 2.000
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103
GUÉRIDON LOUIS PHILLIPE

Em mogno e folheado a raiz de mogno

Tampo em pedra mármore 
Coluna central de secção hexagonal 

França, séc. XIX 
(faltas e defeitos)

74x98 cm

A Louis Phillipe gueridon
In mahogany and mahogany root veneer

Marble top 
Hexagonal central shaft 

France, 19th century 
(losses and faults)

€ 400 - 800

105
MESA DE CABECEIRA ROMÂNTICA
Em mogno e folheado a raiz de mogno 
Com coluna central torneada e porta
Tampo em pedra mármore 
Portugal séc. XIX
96x38,5x38 cm

A Romantic bedside cabinet
In mahogany and mahogany root veneer 
Turned shaft 
One door and marble top 
Portugal, 19th century

€ 200 - 300

104
PAR DE CONSOLAS VITORIANAS
Em mogno e folheadas a outras madeiras  
Decoração entalhada representando motivos vegetalistas e 
enrolamentos 
Tampos em pedra mármore  
Portugal, séc. XIX
78x133x68 cm

A pair of Victorian side tables
Mahogany and other timbers veneers 
Carved foliage motifs and scroll decoration 
Marble tops 
Portugal, 19th century

€ 2.500 - 3.000
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GRANDE ARMÁRIO
Em pau-santo, faixado a pau-santo e outras madeiras 
Rica decoração entalhada representando motivos geométricos, vegetalistas e mascarões 
Encimado por brasão de casamento do 2º Duque de Palmela com a Condessa da Póvoa 
Uma gaveta e porta com espelho 
Europa, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos, restauros)
237x160x66 cm

A large cupboard
Solid and veneered rosewood and other timbers 
Carved decoration of geometric motifs and classical masks 
Topped by heraldic marriage shield for the Duke of Palmela and the Countess of Póvoa 
Mirrored door and drawer 
Europe, 19th century 
(minor losses, faults and restorations)

€ 3.000 - 5.000
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107
GEORGE ADAMS (1709-1772)
Globo celeste Jorge III 
Base pé de galo em carvalho com bússola incorporada  
Globo com gravura colorida 
Inglaterra, c. 1767 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
Alt.: 58 cm

George III celestial globe
Oak wood shaft and feet base with built-in compass 
Globe with color engraving 
England, c. 1767 
(losses, faults and signs of use)

€ 1.000 - 1.500

108
RELÓGIO DE MESA JORGE III
Caixa lacada a encarnado com decoração a dourado representando chinnoiseries  
Aplicações em bronze dourado 
apagar sublinhado e acrescentar:
Mostrador em metal amarelo com quadrante prateado com gravação a negro
Mecanismo de oito campainhas com função de toque de horas, meias-horas e quarto de horas
Marcado “Smith & Son, London” 
Inglaterra, séc. XVIII
(mecanismo a necessitar de revisão, restauros, pequenas faltas e defeitos) 
60x35x20,5 cm

A George III table clock
Red lacquered case of gilt chinoiserie decoration 
Gilt bronze mounts 
Yellow metal dial with silver dial and black engraving
Eight bell mechanism with hour, half hour and quarter hour ringing function 
Marked “Smith & Son, London” 
England, 18th century 
(mechanism in need of review, restorations, minor losses and faults)

€ 3.000 - 5.000
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109
ARCA
Em carvalho 
Assente em pés torneados  
Decoração embutida com motivos vegetalistas e estrela representando S. Jorge a matar o dragão 
Ferragens em ferro  
Possivelmente Espanha, séc. XVII
(restauros) 
84x76x41 cm

A chest
Oak wood 
On turned feet 
Inlaid foliage motifs decoration with star framed depiction of Saint George slaying the dragon 
Iron hardware 
Possibly Spain, 17th century
(restoration)

€ 500 - 800

110
ARCA 
Em nogueira, carvalho, pau-cetim, madeiras tingidas e ebanizadas 
Decoração embutida com motivos florais, heráldicos, com inscrição e datado 1758 
Interior forrado a papel e duas gavetas 
Alemanha, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
42x82x50cm

A chest
Walnut, oak, satinwood, dyed and ebonised timbers 
Inlaid decoration of floral and heraldic motifs, with inscription dated 1758 
Inner paper lining and two drawers 
Germany, 18th century 
(minor losses and faults)

€ 800 - 1.200
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111
PAR DE GRANDES COLUNAS
Em mármore de várias cores e branco
Alt.: 150 cm

A pair of large columns
Polychrome and white marble

€ 1.000 - 2.000

112
CONTADOR COM TREMPE INDO-PORTUGUÊS
Em teca e outras madeiras
Frente com dezassete gavetas de diversos tamanhos e formatos com moldura e 
puxadores em madeira ebanizada
Trempe posterior em madeira ebanizada com pernas e travessas torneadas
Séc. XVII
(restauros, pequenas faltas e defeitos, indícios de xilófagos)
108x82x39 cm

An Indo-Portuguese cabinet on stand
Teak and other timber
Seventeen miscellaneous drawers of ebonised wooden frames and handles
Later ebonised wooden stand of turned legs and stretchers
17th century
(restoration, minor losses and faults, evidence of woodworm)

€ 1.000 - 2.000
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113
CAIXA COM TAMPA
Em casca de coco 
Com montagens em prata sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. XVIII/
XIX
13,5x13 cm

A box with cover
Coconut shell 
Silver mounts 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 
2º, nº.2 C 
Possibly South-American 
18th/19th century

€ 350 - 550

114
RECIPIENTE COM TAMPA
Semente com aplicação em prata, sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Possivelmente Sul-Americano, séc. XIX
Comp.: 12,5 cm 

A container with cover
A seed with applied silver element, unmarked 
in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 
2º, nº.2 C 
Possibly South-American, 19th century

€ 100 - 150

116
TAÇA COM PÉ E TAMPA 
Em cobre, simulando coco 
Decoração relevada com cenas da vida de Jesus 
Cristo 
Montures em metal prateado 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 36 cm

A footed bowl and cover
Copper simulating coconut shell 
Reliefs decoration with scenes from the life of Christ 
Silvered metal mounts 
Europe, 19th / 20th century

€ 300 - 500

115
TAÇA

Em casca de coco 
Montures em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Reserva aplicada com monograma 

Assente sobre três pés 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. XIX

Alt.: 9,5 cm

A bowl
Coconut shell 
Silver mounts 

Unmarked silver  mounts in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 
2º, nº.2 C 

Applied frame with monogram 
On three feet  

Possibly South American, 19th century

€ 200 - 300
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117
POLVORINHO
Em casca de coco ou grande semente 
Profusamente decorado com motivos 
vegetalistas e cena cinegética 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
Séc. XIX
Comp.: 12 cm

A powder flask
Coconut shell or large seed 
Profusely decorated with foliage motifs and 
hunting scene 
19th century

€ 220 - 300

118
CASCA DE COCO
Decoração em baixo relevo representando 
motivos vegetalistas, animais fantásticos e 
ao centro medalhão com casal e casario 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Comp.: 15 cm

A coconut shell
Low-relief decoration of foliage motifs, fantastic 
animals and central medallion with a couple and 
buildings 
Possibly South-American

€ 200 - 300

119
CASCA DE COCO

Decoração em baixo relevo representando 
motivos vegetalistas, animais fantásticos e ao 

centro medalhão com figura feminina segurando 
vela e tridente 

Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. XIX
Comp.: 14,5 cm

A coconut shell
Low-relief decoration of foliage motifs, fantastic 

animals and central medallion with female figure 
holding sail and trident 

Possibly South-American, 19th century

€ 200 - 400

120
CAIXA
Simulando ovo 
Em madeira torneada decorada com 
aplicações em prata em forma de flor e 
figuras 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Comp.: 15 cm

A box
Simulated egg 
Turned wood of applied silver decoration with 
flower and figures  
Possibly South American, 19th century

€ 250 - 350
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121
CÁLICE
Em casca de coco 
Montures em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c  
Decoração parcialmente gravada com motivos vegetalistas 
e geométricos 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. XVIII/XIX
Alt.: 17 cm

A chalice and cover
Coconut shell  
Silver mounts 
Unmarked frame in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 
2º, nº.2 C 
Part engraved decoration of foliage and geometric motifs  
Possibly South American 
18th / 19th century

€ 250 - 300

122
COPO PARA CHÁ-MATE

Em casca de coco ou semente 
Profusa decoração relevada representando  

motivos vegetalistas 
Montures em prata marcada 800 

Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX

Alt.:9 cm

A matte cup
Coconut shell or seed 

Profuse foliage motifs decoration 
Silver mounts marked 800 

Possibly South American, 19th century 

€ 150 - 200

123
CÁLICE
Em casca de coco  
Montures em prata sem marcas ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. XIX 
(sinais de uso)
Alt.: 21,5 cm

A chalice and cover
Coconut shell  
Silver mounts  
Unmarked frame in compliance with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2 C 
Possibly South American, 19th century 
(signs of wear)

€ 300 - 500

124
CÁLICE

Em casca de coco 
Corpo liso, com montures em prata sem 

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 

Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX

Alt.: 10 cm

A chalice
Coconut shell 

Silver mounted plain body 
Unmarked in compliance with Decree-Law 

120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Possibly South-American, 19th century

€ 200 - 300

125
POLVORINHO COM TAMPA
Casca de coco  
Montures em prata sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Alt.: 20 cm

A powder flask
Coconut shell 
Silver mounts 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Possibly South-American, 19th century

€ 400 - 600
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126
RECIPIENTE
Em casca de coco 
Profusa decoração relevada 
representando figuras e motivos 
vegetalistas 
Olhos aplicados em madre pérola 
Montures em bronze dourado 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Alt.: 19 cm

A  vessel
Coconut shell 
Profuse relief decoration with figures and 
foliage motifs 
Mother-of-pearl eyes 
Gilt bronze mounts 
Possibly South-American, 19th century

€ 200 - 300

127
RECIPIENTE 
Em casca de coco 
Profusamente decorado com figuras e motivos 
vegetalistas 
Olhos aplicados em madre pérola 
Montures em prata sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, séc. 
XIX
Alt.: 16,5 cm

A vessel
Coconut shell  
Profuse decoration with figures and foliage motifs 
Mother-of-pearl eyes 
Unmarked silver  mounts in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Possibly South American, 19th century 
€ 200 - 300

128
CASCA OU SEMENTE
Profusamente decorada com motivos 
vegetalistas 
Base em marfim esculpido 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Alt.: 17 cm

A coconut shell or similar
Profuse foliage decoration 
Carved ivory base 
Possibly South-American, 19th century

€ 250 - 300
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129
COLUNA 
Em mármore negro e branco 
Séc. XX
Alt.: 101 cm 

A column
Black and white marble 
20th century

€ 800 - 1.200

130
PEQUENA MESA DE APOIO

Com pé em madeira entalhada e dourada  
Tampo com moldura em madeira 

marmoreada e mármore com decoração 
em scagliola representando pássaros e 

flores 
Italia, séc. XIX

48,5x57 cm

A small side table
Carved and gilt wood shaft 

Marbled wood framed top with birds and 
flowers  scagliola decoration 

Italy, 19th century

€ 200 - 300

131
TAMPO

Em mármore negro  
Com embutidos em “pietra dura” de várias 

cores representando motivos florais  
Itália, séc. XX

121x74,5 cm

A table top
Black marble 

Various hardstones floral inlays 
Italy, 20th century

€ 800 - 1.200
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132
PAR DE COLUNAS
Em mármore da Arrábida  
Cartelas com inscrições gravadas 
Uma “S.M.MAGDALENA/ Canova” e outra 
“MINERVA/Do antigo” 
Portugal, Séc. XIX
109x43x47 cm

A pair of columns
Arrábida breccia 
Engraved cartouches 
One “S.M.MAGDALENA/Canova and another 
“MINERVA/Do antigo” 
Portugal, 19th century

€ 1.500 - 2.500

133
COLUNA
Em mármore da Arrábida 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
109x43x47 cm

A column
Arrábida marble 
Portugal, 19th century 
(losses and faults)

€ 600 - 1.200

134
HÉRCULES COM A PELE DO LEÃO DE NEMEIA
Escultura em mármore 
Alt.: 90 cm

Hercules with the Nemean Lion skin
Marble sculpture

€ 1.500 - 2.500
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135
PAR DE URNAS NEOCLÁSSICAS

Em ferro fundido  
Decoração relevada representando 

paisagem campestre com animais e figuras  
Portugal, séc. XX 
(faltas e defeitos)

Alt.: 126 cm 

A pair of Neoclassical urns
Cast iron 

Reliefs decoration of country view with animals 
and figures 

Portugal, 20th century 
(losses and faults)

€ 1.000 - 2.000

136
PAR DE URNAS NEOCLÁSSICAS 
Em ferro fundido  
Decoração relevada representando 
paisagem campestre com animais e figuras  
Portugal, séc. XX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 126 cm

A pair of Neoclassical urns
Cast iron 
Reliefs decoration of country view with animals 
and figures 
Portugal, 20th century 
(losses and faults)

€ 1.000 - 2.000
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137
PAR DE GIRÂNDOLAS ESTILO LUÍS XVI
De dez lumes cada 
Em bronze gravado com motivos vegetalistas e concheados 
Pendentes e contas em vidro e cristal lapidado.  
França, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
106x42 cm

A Louis XVI pair of  girandoles
Ten branch each  
Engraved bronze of foliage and shell decoration 
Cut crystal and glass drops and beads 
Europe, 19th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 2.000 - 3.500
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138
LUSTRE DE OITO LUMES
Em cristal e vidro lapidado 
Copo dourado 
Europa, séc. XX
121x78 cm

An eight branch chandelier
Cut crystal and glass 
Gilt cup 
Europe, 20th century

€ 300 - 500

139
LUSTRE DE OITO LUMES

Em cristal e vidro lapidado 
Copo dourado 

Europa, séc. XX
121x78 cm

An eight branch chandelier
Cut crystal and glass 

Gilt cup 
Europe, 20th century

€ 300 - 500

140
LUSTRE DE OITO LUMES
Em cristal e vidro lapidado 
Copo dourado 
Europa, séc. XX
121x78 cm

An eight branch chandelier
Cut crystal and glass 
Gilt cup 
Europe, 20th century

€ 300 - 500

141
LUSTRE DE OITO LUMES

Em cristal e vidro lapidado 
Copo dourado 

Europa, séc. XX
121x78 cm

An eight branch chandelier
Cut crystal and glass 

Gilt cup 
Europe, 20th century

€ 300 - 500

142
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES 
Em cristal e vidro 
Decoração em bronze dourado 
Europa, séc. XIX/XX
70x39x26 cm

A pair of two branch wall sconces
Crystal and glass 
Gilt bronze decoration 
Europe, 19th / 20th century

€ 2.000 - 3.000

143
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES
Em cristal e vidro 
Europa, séc. XIX/XX
70x41,5x26 cm

A pair of two branch wall sconces
Crystal and glass 
Europe, 19th / 20th century

€ 600 - 1.000
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144
PAR DE APLIQUES ESTILO IMPÉRIO
Seis lumes cada
Em bronze dourado com contas em vidro e cristal
Séc. XX
(faltas e defeitos)
84,5x65x35 cm

A pair of Empire style wall sconces
Each of six branches
Gilt bronze of glass and crystal drops
20th century
(losses and faults)

€ 1.200 - 1.800

146
LUSTRE DE VINTE LUMES 
Contas e pingentes em vidro e cristal 
Estrutura em metal amarelo 
Europa, séc. XIX
140x90 cm

A twenty branch chandelier
Glass and crystal drops 
Yellow metal frame 
Europe, 19th century

€ 2.000 - 3.000

145
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES ESTILO D. MARIA
Estrutura em metal  
Contas em vidro lapidado 
Portugal, séc. XX  
(pequenas faltas e defeitos)
72x36x14 cm

A pair of D.Maria style two branch wall sconces
Metal frame   
Diamond cut glass beads 
Portugal, 20th century 
(minor losses and defects)

€ 500 - 800
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147
PHEME
Escultura em bronze patinado 
Base em mármore negro com painel 
alusivo às artes 
Europa, séc. XX
Alt.: 80 cm

Pheme
Patinated bronze sculpture 
Black marble stand with panel allusive to arts   
Europe, 20th century

€ 300 - 500

148
MERCÚRIO

Escultura em bronze  
Base em pedra mármore e bronze 

Europa, séc. XX 
(falta caduceu)

Alt.: 85 cm

Mercury
Bronze sculpture 

Marble and bronze stand 
Europe, 20th century 

(caduceus missing)

€ 500 - 700

150
PAR DE ESPELHOS DE MESA
Em bronze patinado e dourado 
Fuste em forma de Cariátide 
Base em mármore negro 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 44,5 cm

A pair of table top mirrors
Patinated and gilt bronze 
Caryatid shaped shafts 
Black marble stand 
Europe, 20th century 
(signs of wear)

€ 200 - 300

151
ESPELHO DE MESA 

Em metal patinado  
Fuste representando figura de Mercúrio  

Assente em base quadrangular com quatro 
pés de garra  

(sinais de uso)
Alt.: 41cm 

A table mirror
Patinated metal 

Mercury’s figure shaft on a square stand of claw 
feet 

(signs of wear)

€ 300 - 500

149
CONJUNTO DE CINCO 
ESCULTURAS 
Representando modalidades desportivas 
Em bronze patinado  
Bases em pedra mármore  
(Faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 33cm (maior)

A group of five sculptures
Portraying sports 
Patinated bronze 
Marble stands 
(losses, faults and restoration)

€ 400 - 600

152
PAR DE TAZZAS 
Em metal patinado  
Decoração relevada representando animais  
Base em mármore  
Europa, séc. XIX
24x16x14

A pair of tazzas
Patinated metal 
Reliefs decoration with animals 
Marble stand 
Europe, 19th century

€ 500 - 700

153
MERCÚRIO 

Escultura em bronze dourado 
Base em pedra mármore  

(faltas)
Alt.: 35,5cm 

Mercury
Gilt bronze sculpture 

Marble stand 
(losses)

€ 200 - 300
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154
“HÉRCULES QUEBRANDO AS CORRENTES”

Escultura em bronze 
Assente em base em mármore negro 

Segundo modelo do escultor Jean de Roncourt (séc. XIX-
XX)

52x62x25 cm

Bronze sculpture 
On a black marble stand 

After Jean de Roncourt (19th-20th century)

€ 450 - 650

155
CABEÇA DE FILÓSOFO GREGO
Escultura em metal patinado 
Base em pedra mármore
21x13,5x14,5cm 

A Greek philosopher’s head
Patinated metal sculpture 
Marble stand

€ 250 - 300

156
PAUL E. MENGIN (1853-1932)

Torso masculino 
Escultura em bronze patinado 

Assinado 
Alt.: 17cm 

A male torso
Patinated bronze sculpture 

Signed  

€ 200 - 300

157
THÉOPHILE HINGRE (1832-1912)
Vide-poche 
Em bronze patinado 
Em forma de cesto com motivos 
vegetalistas e rato  
Base com marca de fundição 
Assinada
6x19,5x17cm

A “vide-poches”
Patinated bronze 
Basket shaped of foliage and mouse decoration 
Signed 
Foundry marks to base

€ 120 - 180

158
PAR DE CASTIÇAIS
Em antimónio 
Fustes representando casal de africanos 
Bases em pedra 
(faltas e defeitos)
Alt.: 44 cm

A pair of candlesticks
Spelter 
Figures of Africans 
Stone stands 
(losses and faults)

€ 100 - 150

159
MENINO SEGURANDO NINHO COM OVOS 
Escultura em bronze dourado  
Assente sobre base em mármore 
Alt.: 14,5cm 

A boy with nest with eggs
Gilt bronze sculpture  
Marble stand

€ 150 - 200

160
LAVADEIRA DE CANEÇAS 
Escultura em bronze 
Alt.: 11,5cm 

A “Caneças” laundry woman
Bronze sculpture

€ 100 - 150

161
MENINA COM CESTO
Em bronze dourado 
Alt.: 17cm

A girl with basket
Gilt bronze sculpture

€ 100 - 150
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162
CAVALO
Escultura em bronze patinado 
18,5x22cm 

A horseman
Patinated bronze sculpture

€ 100 - 150

163
FAISÃO 
Escultura em antimónio  
Assinado Frecourt, possivelmente de 
Maurice Frécourt (1890-?)
19x32,5cm

A pheasant
Spelter sculpture 
Signed Frecourt, possibly Maurice Frécourt 
(1890-?)

€ 100 - 150

164
CÃO DEITADO 
Escultura em bronze patinado  
Base em pedra 
10,5x16,5cm

A resting dog
Patinated bronze sculpture 
Stone stand

€ 100 - 150

165
LEÃO ESMAGANDO SERPENTE
Escultura em bronze patinado 
Plinto em mármore branco
44,5x62 cm

A lion crushing a snake
Patinated bronze sculpture 
White marble stand

€ 800 - 1.200

166
PAR DE CABEÇAS DE CARNEIROS 
Esculturas em bronze dourado 
Europa, Séc. XX 
Alt.: 14,5cm

A pair of ram’s heads
Gilt bronze sculptures 
Europe, 20th century

€ 150 - 200
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167
BUSTO FEMININO
Em biscuit  
Decoração parcialmente dourada 
Base em mármore 
Europa, séc. XIX
Alt.: 18 cm

A female bust
Biscuit porcelain 
Part gilt decoration 
Marble stand 
Europe, 19th century

€ 200 - 300

172
"BRACKET CLOCK" LUÍS XV
Em madeira ebanizada
Montures em bronze dourado e relevado representando 
motivos vegetalistas
Porta com escultura em bronze representando violoncelista 
e pináculo com o deus Hermes em vulto perfeito
Mostrador em bronze dourado com numeração romana em 
esmalte e com inscrição "FIEFFÉ A PARIS"
Máquina assinada atrás "Fieffe A Paris"
Marca horas e meias horas
França, séc. XVIII
(pequenas faltas, defeitos e mecanismo não testado)
130x47x21,5 cm

Ebonised wood
Gilt and raised bronze mounts of foliage decoration
Bronze sculpture to door depicting  a cello player and pinnacle with 
the Greek god Hermes
Gilt bronze dial of Roman numbering and engraved "FIEFFÉ A 
PARIS"
Mechanism engraved "FIEFFÉ A PARIS" to reverse
Strikes hours and half hours
France, 18th century
(minor losses, faults and unchecked mechanism)

€ 3.000 - 5.000

168
BUSTO DE NAPOLEÃO 
Escultura em bronze patinado  
Base em pedra mármores com friso e “N” 
em metal amarelo  
Assinado “BARIL” e com data 1830
Alt.: 24,5 cm

A bust of Napoleon
Patinated bronze sculpture 
Marble stand with frieze and yellow metal “N” 
Signed “BARIL” and dated 1830

€ 150 - 250

169
PEQUENO BUSTO 
Em bronze patinado sobre coluna em 
mármore  
Europa, Séc. XIX 
(Pequenas faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 16,5cm 

A small bust
Patinated bronze on a marble column 
Europe, 19th century 
(minor losses, faults and restoration)

€ 200 - 300

170
FIGURA COM TRAJES DO SÉCULO 
XVIII
Escultura em bronze patinado com realces 
a dourado  
Base em pedra mármore
Alt.: 19 cm

A figure attired in 18th century fashion
Patinated bronze sculpture of gilt highlights 
Marble stand

€ 120 - 180

171
PAR DE BUSTOS DE MONARCAS  
Possivelmente Rei Alfonso XII e Rainha 
Maria Cristina Habsburgo, de Espanha 

Esculturas em metal patinado  
Inscrição no verso “Glanz in Volb.”

Alt.: 16cm 

A pair of busts
Possibly King Alfonso XII of Spain and Queen 

Maria Cristina of Habsburg 
Patinated metal sculptures 

Inscribed to back “Glanz in Volb.”

€ 150 - 250
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173
PAR DE GRUPOS ESCULTÓRICOS
Esculturas em madeira entalhada, policromada e dourada
Em cenário composto por conchas, nautilus, papel e outros materiais
Itália, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 67 cm

Carved, polychrome and gilt wooden sculptures
In a composition of shells, paper and other materials
Italy, 18th / 19th century
(minor losses and faults)

€ 2.500 - 3.000
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174
GRUPO ESCULTÓRICO
Representando par de figuras femininas segurando cornucópia com 
ramos de flores  
Em madeira entalhada, policromada e dourada, conchas, búzios e 
outros materiais 
Itália, séc. XVIII/XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt..56 cm

A sculptural group
Pair of female figures holding cornucopia with flowers 
Carved, polychrome and gilt wood, shells and other materials 
Italy, 18th / 19th century 
(minor losses and faults)

€ 1.000 - 1.500
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175
CONJUNTO DE SEIS PRATOS 
FUNDOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
com jardim 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A set of six deep plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration of landscape with garden 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 180 - 250

176
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS 
FUNDOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
com jardim 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A set of four deep plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration of landscape with garden 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 120 - 180

177
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS 
FUNDOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
com jardim 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A set of four deep plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration of landscape with garden 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 120 - 180

178
CONJUNTO DE SEIS PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
fluvial com pagodes 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.:  23,5 cm

A set of six plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration with river view and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 180 - 250

179
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
fluvial com pagodes 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A set of four plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration of river view with pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 120 - 180

180
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem 
fluvial com pagodes 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A set of four plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration with river view and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 120 - 180

156

157



181
TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando motivos 
vegetalistas 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
19x26 cm

An oval serving platter
Chinese export porcelain 
Blue foliage motifs decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 100 - 150

182
TRAVESSA  OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul representando ao centro 
paisagem fluvial com casario e figuras 

Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)

18,5x27 cm

An octagonal serving platter
Chinese export porcelain 

Blue decoration of  central river view with 
buildings and figures 

Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 100 - 150

183
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
23x30,5 cm

A scalloped tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration with flowers 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 100 - 150

184
PAR DE TRAVESSAS RECORTADAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando flores  
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
26,5x34 cm
A pair of a scalloped serving platters
Chinese export porcelain 
Floral blue and white decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 300 - 400

185
PENICO COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração a azul com paisagem fluvial e 
pagodes  
Séc. XX
18x27 cm

A chamber pot with cover
Chinese porcelain 
Blue decoration of river view and pagodas 
20th century

€ 50 - 70

158

159



186
TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “Cantão” a azul representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(travessa com cabelos)
22x32x21 cm (terrina) 
27x35,5 cm (travessa)

A tureen with cover and tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration with river view and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines to tray)

€ 300 - 500

187
TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “Cantão” a azul representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(travessa com esbeiçadelas)
21,5x35x22 cm (terrina) 
28x36 cm (travessa)

An octagonal tureen with large tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration of river view and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips to tray)

€ 300 - 500

188
GRANDE PRATO
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando, ao centro, jardim 
com flores e objectos 
Aba com decoração policromada e dourada 
representando flores e frutos 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 35

A large plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration of central flowering garden and objects 
Flowers and fruits polychrome and gilt decoration to lip  
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips and hairlines)

€ 150 - 200
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189
PAR DE JARRAS SEXTAVADAS
Em porcelana da China 
Fundo powder blue com decoração dourada sobre 
vidrado representando motivos florais e rochedos 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pequenos desgastes e repintes nos dourados)
Alt.:41 cm

A pair of hexagonal vases
Chinese porcelain 
Powder blue ground of gilt overglaze floral and rocks decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor wear and some repainting to gilding)

€ 2.000 - 3.000
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190
TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e dourado tendo ao 
centro brasão com divisa “VIRTUTE 
TUTUS” 
Periodo Jiaqing (1796-1820)
20x27 cm

An oval serving platter
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration of central heraldic 
shield with motto “VIRTUTE TUTUS” 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 150 - 200

191
PAR DE COVILHETES 
POLILOBADOS
Em porcelana da China 
Companhia da Índias 
Decoração a azul e dourado representando 
ao centro monogramas 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 15 cm

A pair of lobate deep saucers
Chinese export porcelain 
Gilt and blue decoration of central monograms 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 60 - 80

192
TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795)
20x25,5 cm

An oval serving platter
Chinese export porcelain 
Polychrome floral  “Famille Rose” enamelled 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 200 - 300

193
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille com reserva ao centro 
representando  paisagem europeia com figuras 
Aba com decoração floral 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 22,5 cm

Bibliografia/Literature: 
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor 
Occidental”, p. 97, nº 3.50
A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration with central frame with European 
landscape with figures 
Floral decoration to lip 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips and hairline)

€ 180 - 250

194
PRATO FUNDO 
Em porcelana da China  
Companhia da Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando motivos florais 
Reserva ao centro com paisagem  
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 24 cm

A deep plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt floral decoration 
Central frame with landscape 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 100 - 150

195
COVILHETE POLILOBADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
decoração policromada representando 
motivos vegetalistas 
Periodo Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 17,5 cm
A lobate deep saucer
Chinese export porcelain 
Foliage blue and white decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 60 - 80

196
COVILHETE POLILOBADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando 
motivos vegetalistas 

Periodo Jiaqing (1796-1820).
Diam.: 18 cm

A lobate deep saucer
Chinese export porcelain 

Foliage polychrome decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 30 - 50
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197
PAR DE JARRAS
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas e pássaros 
Séc. XIX  
(um com cabelo e esbeiçada)
Alt.: 44,5 cm

A pair of vases
Japanese porcelain 
Foliage and birds Imari decoration 
19th century 
(hairline and chip to one)

€ 300 - 400

202
CANDELABRO DE SEIS LUMES
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas e garças 
Braços e pés em metal amarelo 
Séc. XIX 
Alt.: 51 cm

A six branch candelabra
Japanese porcelain 
Imari decoration of foliage motifs and cranes 
Yellow metal branches and feet 
19th century

€ 200 - 300

203
PEQUENO CANUDO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração Imari representando motivos 
florais 

Periodo Qianlong (1736-1795)  
(esbeiçadelas com restauro e cabelo)

Alt.: 17,5 cm

A small cylindrical vase
Chinese export porcelain 

Floral Imari decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(restored chip and hairline)

€ 50 - 80

204
TAÇA COM PÉ
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando paisagem 
com jardim e outros motivos 
Séc. XX 
11x13,5 cm

A footed bowl
Japanese porcelain 
Imari decoration of landscape with garden, birds 
and other motifs 
20th century

€ 50 - 80

205
CONJUNTO E QUATRO 

PIVETEIROS DE PEQUENAS 
DIMENSÕES

Em porcelana do Japão  
Decoração ao estilo Imari  

Japão, Séc.XX
Alt.: 9,5 cm (maior)

A set of four small scent bottles
Japanese porcelain 

Imari style decoration 
Japan, 20th century

€ 50 - 80

198
PRATO DE ABA RECORTADA 
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas 
Séc. XIX 
Diam.: 22 cm 

A scalloped plate
Japanese porcelain 
Imari foliage motifs decoration 
19th century

€ 40 - 60

199
PRATO

Em porcelana do Japão 
Decoração Imari 

Séc. XIX/XX 
(restauros e esbeiçadelas)

Diam.: 32,5 cm

A plate
Japanese porcelain 

Imari decoration 
19th / 20th century 

(restoration and chips)

€ 40 - 60

200
PEQUENA JARRA E PEQUENA 
TRAVESSA “PEIXE”
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari 
Séc. XIX /XX 
(restauros e esbeiçadelas)
Alt.: 9,5 cm (pequena jarra) 
Comp.: 22 cm (travessa peixe)

A small vase and small “fish” tureen
Japanese porcelain 
Imari decoration 
19th / 20th century 
(restoration and chips)

€ 50 - 80

201
POTE COM TAMPA

Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 

vegetalistas 
Séc. XVIII/XIX  

(restauros e esbeiçadelas)
Alt.: 28 cm

A pot with cover
Japanese porcelain 

Foliage motifs  Imari decoration 
18th / 19th century 

(restoration and chips)

€ 100 - 150
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206
PAR DE POTES COM TAMPA
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
florais e Fenix 
Séc. XIX  
(restauros e esbeiçadelas)
Alt.: 38 cm

A pair of pots and covers
Japanese porcelain 
Floral Imari decoration with Phoenix 
19th century 
(restoration and chips)

€ 250 - 400

207
PAR DE JARRAS
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas 
Séc. XIX/XX 
(um com defeito de cosedura na base)
Alt.: 24,5 cm

A pair of vases
Japanese porcelain 
Foliage motifs Imari decoration 
19th / 20th century 
(firing fault to one)

€ 120 - 200

208
PAR DE POTES COM TAMPA
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas 
Séc. XIX 
Alt.: 36 cm

A pair of pots with covers
Japanese porcelain 
Foliage Imari decoration 
19th century

€ 600 - 800

209
PRATO OITAVADO 
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas 
Séc. XVIII 
(pequeno restauro na aba) 
Diam.: 29 cm 

An octagonal plate
Japanese porcelain 
Imari foliage motifs decoration 
18th century 
(minor restoration to lip)

€ 50 - 70

210
PRATO

Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando ao centro 

paisagem com animais e outros motivos 
vegetalistas  

Séc. XIX 
Diam.: 31 cm 

A plate
Japanese porcelain 

Imari decoration of central landscape with 
animals and foliage motifs 

19th century

€ 40 - 60

211
PAR DE PIVETEIROS
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando paisagem 
com jardim e pássaros e outros motivos 
vegetalistas 
Séc. XIX/XX
Alt.: 31 cm

A pair of scent bottles
Japanese porcelain 
Imari decoration of landscape with garden, birds 
and other foliage motifs 
19th / 20th century

€ 100 - 200

212
COVILHETE RECORTADO 

Em porcelana da China  
Decoração policromada representando 

flores 
Séc. XX 

(esbeiçadela)
4x22x26,5 cm 

A scalloped deep saucer
Chinese porcelain 

Floral polychrome decoration 
20th century 

(chip)

€ 50 - 80

213
TAÇA

Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 

vegetalistas 
Séc. XIX/XX 

(restauros e esbeiçadelas)
8x18,5 cm

A bowl
Japanese porcelain 

Foliage motifs Imari decoration 
19th/20th century 

(restoration and chips)

€ 80 - 120
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214
COLUNA PSEUDO-SALOMÓNICA
Em madeira escurecida 
Decoração entalhada representando parras, 
cachos de uvas e pássaro 
Portugal, séc. XVIII 
(adaptações, indício de xilófagos)
Alt.: 130 cm

A pseudo-Solomonic column
Darked wood  
Carved vines, grapes and bird decoration 
Portugal, 18th century 
(adaptations, evidence of woodworm)

€ 400 - 800

215
PAR DE COLUNAS PSEUDO-SALOMÓNICAS

Em castanho  
Decoração entalhada representando  folhas e cachos de uva 

Portugal, séc. XVIII 
(restauros e adaptações)

Alt.:134 cm

A pair of pseudo-Solomonic columns
Chestnut 

Foliage and grapes carved decoration 
Portugal, 18th century 

(restoration and adaptations)

€ 1.000 - 1.500

216
PAR DE POTES COM TAMPA 
Em madeira revestida a marfim e pomo das 
tampas em âmbar 
Decoração espiralada  
Aplicações em prata com contraste do Porto 
925/1000, em uso após 1985 e de ourives da 
mesma época
Alt.: 37 cm

A pair of pots with covers
Wooden carcass coated in ivory with amber lid 
pommels 
Spiralled decoration 
Silver applied elements of Oporto hallmarks 
925/1000, post 1985 and same date maker’s mark

€ 2.000 - 3.000
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217
JEAN-BAPTISTE OUDRY ATTRIB. (1686-1755)
Natureza morta 
Óleo sobre tela
148x89 cm

A still life
Oil on canvas

€ 10.000 - 20.000
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218
PIETER JOSEPH SAUVAGE (1744-1818)
 Sobreportas “Alegorias com Putti” 
Par de óleos sobre tela 
Medalhões ao centro a “grisaille” em “trompe-l’oeil” 
Um assinado
73x92 cm

A pair of oils on canvas 
One signed

€ 3.000 - 5.000
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219
JEAN-BAPTISTE PILLEMENT (1728-1808)
Paisagem com azenha, ponte e figuras 
Óleo sobre tela 
Assinado
51x65 cm

A landscape with watermill, bridge and figures
Oil on canvas 
Signed

€ 6.000 - 8.000
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220
EUGÈNE JOSEPH VERBOECKHOVEN ATTRIB. (1798/99-1881)
Paisagem com animais 
Óleo sobre madeira
49,5x63 cm

A landscape with animals
Oil on board

€ 600 - 1.000

221
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX 
Paisagem mediterrânea com figuras e ponte  
Óleo sobre tela
54x73 cm

European school, 19th century
Mediterranean landscape with figures and bridge 
Oil on canvas

€ 600 - 1.000
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222
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX 
Paisagem campestre com pastor e gado 
Óleo sobre tela
34,5x44,5 cm

European school, 18th / 19th century
Country view with shepherd and cattle 
Oil on canvas

€ 300 - 500

223
AUGUST MAILLET (DIT RIGON) (1850-1884)
Paisagem campestre  
Óleo sobre tela  
Assinado 
Nota no verso: “August Maillet dit Rigon mort à Reims 1884 École Barbison”
45,5x37,5 cm 

A landscape
Oil on canvas 
Signed 
Note to back: “August Mallet dit Rigon mort à Reims 1884 École Barbison”

€ 700 - 1.200
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224
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vistas da Baia de Nápoles 
Par de óleos sobre tela
28,5x53,5 cm

Neapolitan school, 19th century
A view of the Bay of Naples 
Pair of oils on canvas

€ 400 - 800

225
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Entrada do Grande Canal de Veneza  
Óleo sobre tela
68x88 cm

European school, 19th century
View of the Grand Canal in Venice 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500
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226
HENDRIK WILLEM MESDAG 
(1831-1915)
Corveta 
Aguarela sobre papel  
Assinada
33,5x49 cm      

A corvette
Watercolour on paper 
Signed

€ 800 - 1.200

227
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX

“Studland Dorset” 
Óleo sobre platex 

Assinado “G. Wilson”
23x30,5 cm

English school, 19th century
“Studland Dorset”  
Oil on hardboard 

Signed “G. Wilson”

€ 300 - 500

228
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX 
Rio Tejo com Torre de Belém e veleiros  
Óleo sobre tela  
Etiqueta no verso “E. Casanova dorador y 
pintor”
34x54 cm

Portuguese school, 19th century
The Tagus river with the Tower of Belem and 
tall ships 
Oil on canvas 
Label to back: “E.Casanova dorador y pintor”

€ 2.000 - 3.000

184

185



229
RAMÓN CATALÁ SEBASTIAN (SÉC. XIX-XX)
Paisagens 
Par de óleos sobre tela ´
Assinados e datados de 1891 
61,5x21,5 cm

Pair of oils on canvas
Signed and dated 1891

€ 800 - 1.200

230
MARIANO OBIOLS DELGADO 
(C.1860-1911)
Paisagem com figuras a pé e a cavalo 
Motivos campestres 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado de 1896
30x50 cm

A landscape with figures on foot and horse-
riding
Country scenes 
Oil on canvas 
Signed and dated 1896

€ 300 - 600

231
MARIANO OBIOLS DELGADO 
(C.1860-1911)
Carro de bois e figuras a cavalo 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 95
28x47,5 cm

Ox cart and figures on horseback
Oil on canvas 
Signed and dated 95

€ 300 - 600
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232
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII
Interior de taberna com homem  
Óleo sobre madeira  
Verso com duas etiquetas de papel com as seguintes inscrições “Pertence Manuel 
Palmella”, “Dado por mim ao meu neto Manuel”
22,5x20

Dutch school, 17th century
Interior of taverna with figure 
Oil on board 
Two paper labels to back inscribed “Pertence Manuel Palmela” and “Dado por mim ao meu neto 
Manuel”

€ 400 - 600

233
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII
Retrato de Ticiano Vecellio (?-1576) 
Óleo sobre cobre  
Moldura em madeira entalhada e dourada 
representando enrolamentos e parras
21,5x17,5cm  
45x38 (total)

Italian school, 17th century
Portrait of Titian Vecellio (?-1576) 
Oil on copper 
Carved and gilt frame of scrolls and vine motifs

€ 300 - 500
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234
ESCOLA EUROPEIA SÉC. XIX 
Figuras femininas  
Par de óleos sobre tela
20x15,5 cm

European school 
19th century
Female figures 
A pair of oils on canvas

€ 350 - 550

235
ESCOLA EUROPEIA, SÉCULO XIX
Retrato de senhora 
Óleo sobre madeira 
30,5x26cm 

European school, 19th century
Portrait of a lady 
Oil on board

€ 200 - 400

236
RETRATO DE ANCIÃ

Óleo sobre tela  
Assinado “Batha”(?) e datado 1903

54x43,5 cm 

Portrait of an elderly woman
Oil on canvas 

Signed “Batha”(?) and dated 1903

€ 400 - 600
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237
JOÃO CRISTINO DA SILVA (1820-1877)
Interior de convento 
Óleo sobre tela 
Assinado
49,5x37 cm

Interior of a convent
Oil on canvas 
Signed

€ 2.000 - 3.000

238
MANUEL MARIA BORDALO PINHEIRO (1815-1880)
Figuras De Diego Velázquez (1599-1660): Diego de Acedo, o bobo “el Primo”; O bobo 
“Calabacillas”; Francisco Lezcano, o menino de Vallecas 
Conjunto de três óleos sobre tela  
Assinados e datados 1849  
Moldura conjunta em madeira entalhada e dourada
68x50 cm

Figures from Diego de Velasquez (1599-1660) 
Diego de Acebo, the jester “el primo”; the jester “Calabacillas”; Francisco Lezcano, the boy from Vallecas 
Set of three oils on canvas 
Signed and dated 1849 
Triple carved and gilt wooden frame

€ 2.500 - 3.000
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239
JOSÉ JOAQUIM RAMOS (1881-1972)
Póvoa do Varzim 
Óleo sobre madeira  
Assinado e datado 1962 
23,5x30,5 cm

Boats on the beach
Oil on board 
€ 400 - 600

240
JOSÉ JOAQUIM RAMOS (1881-1972)
“Póvoa do Varzim”  
Óleo sobre tela colada em madeira 
Assinado e datado 1950
42x60 cm
Oil on canvas applied onto wood 
Signed and dated 1950

€ 800-1.200
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241
FRANCISCO JOSÉ DE 
RESENDE (1825-1893)
Vista de Sesimbra  
Óleo sobre cartão  
Assinado 
20,5x30 cm

A view of Sesimbra
Oil on cardboard 
Signed

€ 400 - 600

242
FRANCISCO JOSÉ DE 
RESENDE (1825-1893)
“Perto de Sesimbra”  
Óleo sobre cartão 
20,5x30,5 cm

Oil on cardboard

€ 400 - 600

243
FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE (1825-1893)
Ovarina  
Óleo sobre folha-de-flandres  
Assinado e datado Porto 1896
43,5x32 cm

Nota: 
Verso com dedicatória ao Doutor Delfim Maia
A woman from Ovar
Oil on metal 
Signed and dated Porto 1896
Dedication to Dr.Delfim Maia to back

€ 600 - 1.000
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244
ARTUR LOUREIRO (1853-1932)
Paisagem campestre  
Óleo sobre madeira 
Assinado
35,5x75 cm

A country landscape
Oil on board 
Signed

€ 2.000 - 3.000
245
JOÃO REIS (1899-1982)
Jardim florido com estátua   
Óleo sobre madeira  
Assinado e datado de 1915 (?)
54x37 cm

A flower garden with statue
Oil on board 
Signed and dated 1915(?)

€ 1.000 - 1.500
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247
JOSÉ JÚLIO SOUZA PINTO (1856-1939)
Vista de Cascais 
Pastel sobre papel 
Assinado e datado “Cascais 9-11-18”
30x32cm 

A view of Cascais
Pastel on paper 
Signed and dated “Cascais 9-11-18”

€ 1.500 - 2.000

246
JOSÉ JOAQUIM RAMOS (1881-1972)
Paisagem com casa e vacas  
Óleo sobre tela colado em cartão  
Assinado 
10x13,5 cm

Landscape with building and cattle
Oil on canvas applied onto cardboard 
Signed

€ 200 - 300

248
JOSÉ JOAQUIM RAMOS (1881-1972)
Estudo 
Óleo sobre madeira  
Assinado
12,5x8 cm

A sketch
Oil on canvas 
Signed

€ 150 - 200

249
JOSEFA GARCIA GRENO (1850-1902)

Natureza morta 
Óleo sobre tela  

Assinado
72x47 cm

Still life 
Oil on canvas 

Signed

€ 1.000 - 1.500
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250
TÚLIO VICTORINO (1896-1969)
Paisagem campestre  
Óleo sobre cartão  
Assinado
16x22 cm

A landscape
Oil on cardboard 
Signed

€ 400 - 600

251
ALVES CARDOSO (1883-1930)
Paisagem de aldeia 
Óleo sobre madeira  
Assinado e datado 1914 
27x35 cm

A village landscape
Oil on board 
Signed and dated 1914

€ 2.500 - 3.000
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252
GIOVANNI FATTORI (1825-1908)
Galinheiro 
Óleo sobre madeira  
Assinado
30,5x40,5 cm

A hennery
Oil on board 
Signed

€ 500 - 800

253
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Galos 
Óleo sobre tela
67x88,5 cm

European school, 17th century
Roosters 
Oil on canvas

€ 2.000 - 3.000
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254
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX 
Cão  
Óleo sobre tela 
43,5x52,5 cm

English school, 19th century
Dog 
Oil on canvas

€ 300 - 500

255
SYLVESTER MARTIN (1842-1898)

Caça à raposa a cavalo 
Óleo sobre madeira  

Assinado
20x25

Fox hunting
Oil on board 

Signed

€ 200 - 300

256
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XX
Gatos 
Conjunto de dois óleos sobre madeira e cartão
36x38,5 cm (maior)

European school, 20th century
A cat 
Set of two oils on panel and cardboard

€ 400 - 800

257
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Cavalo 
Óleo sobre tela   
Assinado e datado “Dunn” 1844 
64x77 cm

English school, 19th century
“Horse” 
Oil on canvas 
Signed and dated “Dunn” 1844

€ 1.500 - 2.000

258
RUDOLPH STONE (XIX/XX)

Caça à raposa 
Óleo sobre madeira  

Assinado 
30,5x40,5 cm

Fox hunting
Oil on board 

Signed

€ 300 - 500
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259
EDOARDO TIORENTINO (1824-1886)
Casal de camponeses 
Par de aguarelas sobre papel  
Assinadas
36x25,5 cm

A pair of peasants
Pair of watercolours on paper 
Signed

€ 1.000 - 1.500

260
W.V. LONGE (1857–1924)
“The Derby 1895” 
Guache sobre papel 
Assinado
41x59 cm

Gouache on paper 
Signed

€ 200 - 300

261
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Paisagem com senhora, criança e cão 
Guache sobre papel  
Assinado “J Caw” e datado de 1861
66x53 cm

English school, 19th century
Landscape with woman, child and dog 
Gouache on paper 
Signed “J Caw” and dated 1861

€ 500 - 800
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265
LEQUE COMEMORATIVO “TROCA 
DAS PRINCESAS”
Varetas em marfim 
Pano pintado alusivo aos casamentos de 
D. José I de Portugal (1714-1777) com a 
Infanta de Espanha D. Mariana (1718-1781) 
e do do Rei d. Fernando VI de Espanha 
(1713-1759) com a Infanta de Portugal D. 
Maria Bárbara (1711-1758)  
Séc. XVIII 
(pequenas faltas, defeitos e manchas)
Comp.: 51 cm 

A fan allusive to the “Exchange of the 
Princesses” event
Ivory frame 
Painted leaf allusive to the marriages of Crown 
Prince José of Portugal (1714-1777) to the 
Spanish Infanta Mariana Victoria (1718-1781) 
and of Crown Prince Fernando of Spain (1713-
1759)  to the Portuguese Infanta Maria Barbara 
(1711-1758) 
18th century 
(minor losses, faults and spotting)

€ 400 - 600

266
IGNACIO CHAPARTEGUI (XX)
Leque 
Em madeira e pano de papel 
Decoração pintada representando pátio do 
palácio do Conde de Ibarra em Sevilha  
Assinado  
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
Comp.: 56,5 cm 

A fan
Wood and paper 
Painted decoration depicting the Count of Ibarra 
palace patio in Seville 
Signed 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 200 - 300

262
LEQUE
Varetas em tartaruga e madeira  
Pano em papel pintado representando 
cena galante  
Europa, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
Comp.: 41 cm 

A fan
Tortoiseshell and wooden frame 
Painted paper leaf with courting scene 
Europe, 19th century 
(losses and faults)

€ 120 - 180

263
LEQUE
Varetas em matéria córnea com decoração 
vazada e dourada 
Pano em papel pintado representando 
cenas galantes 
Europa, séc. XIX/XX 
Comp.: 46 cm 

A fan
Horn frame of pierced and gilt decoration 
Painted paper leaf with courting scenes 
Europe, 19th / 20th century

€ 100 - 150

264
LEQUE 
Varetas em marfim com decoração a 
dourado  
Pano em papel pintado representando 
cenas galantes  
Europa, séc. XIX
Comp.: 44,5 cm 

A fan
Ivory frame of gilt decoration 
Painted paper leaf with courting scenes 
Europe, 19th century

€ 100 - 150
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271
LEQUE
Varetas em tartaruga  
Pano em renda representando motivos 
vegetalistas  
Europa, séc. XIX 
(sinais de uso)
Comp.: 45 cm 

A fan
Tortoiseshell frame 
Lace leaf of foliage motifs decoration 
Europe, 19th century 
(signs of wear)

€ 100 - 150

272
LEQUE
Varetas em tartaruga 
Pano em tecido e renda com aplicação de 
lantejoulas  
Europa, séc. XIX/XX
Comp.: 43 cm 

A fan
Tortoiseshell frame 
Textile and lace leaf of applied sequins 
decoration 
Europe, 19th / 20th century

€ 120 - 180

267
LEQUE 
Em marfim  
Decoração gravada, vazada e recortada 
representando motivos vegetalistas e 
arquitectónicos  
Europa, séc. XIX 
(sinais de uso)
Comp.: 36 cm 

A fan
Ivory 
Engraved, pierced and scalloped decoration of 
foliage and architectural motifs 
Europe, 19th century

€ 120 - 180

268
LEQUE 
Varetas em tartaruga 
Decoração embutida em prata 
Pano em seda e renda metálica com 
aplicação de lantejoulas  
Europa, Séc. XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
Comp.: 35 cm 

A fan
Tortoiseshell frame 
Silver inlaid decoration 
Silk and metal lace leaf of applied sequins 
decoration 
Europe, 19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 100 - 150

269
LEQUE 
Varetas em marfim  
Pano em tecido com aplicação de 
lantejoulas  
(pequenas faltas e defeitos) 
Europa, séc. XIX
Comp.: 45 cm 

A fan
Ivory frame 
Textile leaf of applied sequins decoration 
(minor losses and faults) 
Europe, 19th century

€ 100 - 150

270
LEQUE
Varetas em madrepérola com decoração 
gravada e vazada representando motivos 
vegetalistas  
Pano em renda com flores  
Europa, séc. XIX 
(faltas defeitos e sinais de uso)
Comp.: 54 cm 

A fan
Mother-or-pearl frame of engraved and pierced 
foliage decoration 
Floral motifs lace leaf 
Europe, 19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 120 - 180
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273
LEQUE 
Varetas em madrepérola  
Pano em seda com reserva pintada 
representando cena campestre com animais e 
figuras  
Europa, Séc. XVIII/XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Comp.: 45,5 cm 

A fan
Mother-of-pearl frame 
Painted silk leaf of country scene cartouche with 
animals and figures 
Europe, 18th / 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 150 - 200

274
LEQUE 

Varetas em marfim com decoração vazada 
representando cena mitológica  

Pano pintado sobre papel com cena de interior 
representando mulheres e crianças 

Europa, Séc. XVIII/XIX 
(faltas, defeitos e restauros)

Com.: 46 cm 

A fan
Ivory frame of pierced mythological scene decoration 

Painted paper leaf of interior scene with women and children 
Europe, 18th / 19th century 

(losses, faults and restoration)

€ 150 - 200

275
ESCOLA INGLESA, SÉC. XVIII
Senhora com criança 
Pintura sobre placa de porcelana
16,5x10,5 cm

English school, 18th century
A woman and child 
Painting on porcelain

€ 200 - 300

276
 SENHORA COM O CUPIDO JUNTO A FONTE 

Pintura em placa de porcelana da Real Fábrica de Porcelanas de Berlim 
Marcado no verso “KPM” 

Alemanha, séc. XIX 
23,5x16 cm

A lady by a fountain with Cupid
Painting on porcelain from the Royal Berlin Porcelain Factory 

Marked “KPM” to back 
Germany, 19th century

€ 150 - 200

277
CAMPAINHA 
Em metal amarelo  
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 11,5 cm 

A bell
Gilt metal 
Europe, 19th / 20th century

€ 50 - 80

278
CAIXA COM TAMPA PARA TABACO
Em madeira escurecida 
Aplicações em metal amarelo 
Decoração policromada representando 
cavaleiro 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(indício de xilófagos)
12,5x13 cm

A tobacco box with cover 
Darkened wood 
Yellow metal applied elements 
Polychromed decoration of horseman 
Inglaterra, séc. 19th/20th century 
(evidence of woodworm)

€ 120 - 180

279
TINTEIRO DE SECRETÁRIA 
ESTILO D. JOSÉ
Em latão 
Com areeiro, tinteiro suporte para 
penas e castiçal 
Portugal, séc. XIX
Alt.:16 cm

A D.José style desk inkwell
Brass 
Sandpot, inkwell, quill stand and candle 
stick 
Portugal, 19th century

€ 150 - 200

280
COVILHETE POLILOBADO 
Em bronze dourado  
Decoração relevada representando 
concheados e flores 
12,5X12,5 cm 

A lobate deep saucer
Gilt bronze 
Shells and flowers reliefs decoration

€ 20 - 40

281
CONJUNTO DE UTENSÍLIOS PARA 
LAREIRA 
Composto por: balde com asas e balde com pega 
e pá  
Em metal amarelo  
Um com decoração relevada representando putti 
40x50 cm (maior)

A set of fireplace utensils
Bucket with handles and bucket with handle and shovel 
Yellow metal 
One with putti reliefs decoration

€ 200 - 300

282
CAIXA COM TAMPA
Em malaquite 
Tampa com aplicação em bronze dourado 
representando figura clássica 
Europa, séc. XIX/XX
3x9x6,5cm

A box with cover
Malachite 
Gilt bronze applied element on the cover depicting 
classical figure 
Europe, 19th / 20th century

€ 300 - 500
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283
PAR DE MEDALHÕES
Em mármore 
Representando bustos de perfil de 
Adalgiso, Príncipe da Lombardia e de 
Bernardus, filho de Desiderius, margrave 
de Ivrea 
(um partido e restaurado)
14x11,5 cm

A pair of medallions
Marble 
Depicting profiles of Adalgise Prince of 
Lombardy and classical figures: “Adalgisos - 
Patricio Romano Bernardus Desidério” 
(one broken and restored)

€ 300 - 500

284
ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942)
Alegoria ao Regicídio de 1908 
Placa em Bronze 
Com dedicatória “AO CONDE D’ARNOSO DO SEU 
GRATO AMIGO” 
Assinada e datada 1908
75x25x26

An Allegory to the 1908 Regicide
Bronze plaque 
Dedicated “”AO CONDE D’ARNOSO DO SEU 
GRATO AMIGO” 
Signed and dated 1908

€ 1.000 - 1.500

285
COSTA MOTTA SOBRINHO (1877-1956)
Busto da 3ª Duquesa de Palmela 
Escultura em mármore 
Inscrição “Fundadora das Cozinhas Económicas”  
Assinada e datada 1912
Diam.: 54 cm

A bust of the 3rd Duchess of Palmela
Marble sculpture 
Inscribed “Fundadora das Cozinhas Económicas” 
Signed and dated 1912

€ 1.000 - 1.500
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287
PEQUENA CAIXA

Em madeira  
Decoração embutida a metal amarelo 

Interior com espelho e seis  frascos de 
perfume em vidro  

Europa, séc. XIX 
(sinais de uso)

9x12,5x9 cm

A small box
Wood 

Yellow metal inlaid decoration 
Interior with mirror and six glass perfume 

bottles 
Europe, 19th century 

(signs of wear)

€ 120 - 180

286
CAIXA
Em madeira 
Tampa com placa em prata relevada 
representando brasão dos Duques de 
Palmela 
Interior com nove frascos em vidro 
colorido e tampas em metal amarelo 
Europa, séc. XIX 
(sinais de uso)
12x17x13 cm

A box
Wood 
Cover with silver plaque with relief decoration 
of heraldic shield for the Dukes od Palmela 
Interior with nine coloured glass bottles of 
yellow metal stoppers 
Europe, 19th century 
(signs of wear)

€ 250 - 300

290
COLUNA 
Em madeira faixeada a pau-santo  
Decoração entalhada e ebanizada  
Europa, Séc. XIX
Alt.: 107cm 

A column
Rosewood veneered 
Carved and ebonised decoration 
Europe, 19th century

€ 200 - 300

288
CAIXA COM TAMPA
Em nogueira torneada com botão em 
marfim 
Europa, séc. XIX
19,5x11 cm.

A box with cover
Turned walnut of ivory finial 
Europe, 19th century

€ 150 - 200

289
CAIXA PARA CHÁ

Em madeira ebanizada com decoração 
embutida em marfim 

Inglaterra, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

12x12x8,5 cm

A tea caddy
Ebonized wood of ivory inlays decoration 

England, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 150 - 200

291
TOUCADOR DE MESA 

Em mogno, folheado a mogno e raiz de mogno 
Montantes torneados, moldura do espelho com 

friso conteado 
Base com uma gaveta 

Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

70x61x24,5 cm

A tabletop dressing mirror
Solid, veneered and burr mahogany 

Turned uprights and beaded frieze mirror frame 
One drawer 

Portugal, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 150 - 200

292
CONJUNTO DE DUAS 
BREAKFAST-TABLE MINIATURA
Em mogno, folheado a mogno e a raiz 
de mogno 
Uma assinada J. Parker 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(sinais de uso e restauros)
15x23,5 cm (maior) 
12x17,5 cm ( menor)

A set of two miniature breakfast tables
Solid, veneered and burr mahogany 
One signed J.Parker 
England, 19th / 20th century 
(signs of wear and restoration)

€ 200 - 300
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293
TRAVESSA OVAL RECORTADA
Em porcelana 
Decoração cameau-rose com flores e aba 
com friso a dourado 
Marcada na base 
Europa, séc. XIX  
(esbeiçadelas e cabelo)
24x32 cm

Scalloped oval serving platter
Porcelain  
“Cameau-rose” floral decoration of gilt frieze 
to lip 
Marked to base 
Europe, 19th century 
(chips and hairline)

€ 40 - 60

294
CONJUNTO DE TRÊS CHÁVENAS COM PIRES

Em porcelana 
Decoração policromada e dourada com motivos florais 

Europa, séc. XIX
5x10 cm (chávena) 

Diam.: 15 cm (pires)

A set of three cups and saucers
Porcelain 

Floral polychrome and gilt decoration 
Europe, 19th century

€ 30 - 50

295
CANDEEIRO DE MESA 
Em porcelana 
Fundo a azul com figura 
mitológica segurando ampulheta 
a grisaille 
Montures em metal amarelo 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 33 cm

A table lamp
Porcelain 
Blue ground with mythological figure 
holding “grisaille” hourglass 
Yellow metal mounts 
19th / 20th century

€ 80 - 120

296
PAR DE CHÁVENAS E PIRES

Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
Decoração a dourado representando motivos vegetalistas 

Marcadas na base 
Portugal, séc. XIX (1836-1851) 

(ligeiros desgastes nos esmaltes)
5,5x12 cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires)

A pair of cups and saucers
Vista Alegre porcelain 
Foliage gilt decoration 

Marked to base 
Portugal, 19th century (1836-1851) 

(minor wear to enamels)

€ 40 - 60

297
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
Em porcelana 
Decoração policromada representando 
marinhas ao centro  
Abas com frisos a dourado 
Europa, séc. XIX 
(desgastes no dourado, um com esbeiçada 
e cabelo e outro com  um cabelo)
Diam.: 24 cm

A set of four plates
Porcelain 
Polychrome decoration of central marine scenes 
Gilt friezes to lip 
Europe, 19th century 
(wear to gilt, one with chip and hairline and 
another with hairline)

€ 120 - 180

298
PRATO FUNDO
Em porcelana 
Decoração policromada com reserva ao centro 
representando os templos de Vesta e Fortuna 
Aba com fundo azul e reservas representando paisagens 
com casario e flores 
Verso com inscrição “ DUE TEMPLI, VESTA E FORTUNA” 
Itália, séc. XVIII/XIX
Diam.: 24,5 cm

A deep plate
Porcelain 
Polychrome decoration with central frame with temples of Vesta and 
Fortuna 
Blue ground lip of frames with buildings and roses 
Inscribed to back: “ DUE TEMPLI, VESTA E FORTUNA” 
Italy, 18th / 19th century

€ 80 - 120

299
PAR DE CHÁVENAS COM PIRES
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
decoração policromada representando figura 
fumando cachimbo  
Marcas na base datáveis de 1870-1880 
(um pires com cabelo)
Alt.: 5,5 cm (chávena) 
Diam.: 12 cm (prato)

A pair of cups and saucers
Vista Alegre porcelain 
Polychrome decoration of figure smoking a pipe 
Marks to base datable 1870-1880 
(hairline to one saucer)

€ 50 - 70
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300
FRUTEIRO DE PÉ ALTO 
Em porcelana da Vista Alegre  
Decoração a dourado  
Aba com as Armas do Marquês de 
Abrantes  
Portugal, c. 1848 
(restauros)
24,5x33cm 

A fruit stand
Vista Alegre porcelain 
Gilt decoration 
Marquess of Abrantes heraldic shield to lip 
Portugal, ca. 1848 
(restoration)

€ 300 - 500

222

223



301
PAR DE ÂNFORAS IMPÉRIO
Em porcelana 
Decoração parcialmente dourada e 
reservas com cenas de macacaria 
França, séc. XIX 
(sinais de uso) 
Alt.: 32 cm

A pair of Empire amphorae
Porcelain 
Part gilt decoration and framed “singerie” scenes 
France, 19th century 
(signs of wear)

€ 400 - 600

302
PAR DE CACHEPOTS
Em porcelana  
Decoração policromada e dourada 
representando flores e outros motivos 
vegetalistas  
Europa, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
15x16,5 cm 

A pair of cachepots
Porcelain 
Polychrome and gilt decoration of flowers and 
other foliage motifs 
Europe, 19th century 
(losses and faults)

€ 100 - 150

303
SABONETEIRA COM TAMPA 
Em porcelana 
Decoração policromada e dourada 
representando flores  
Europa, séc. XIX 
(restauros)
10,5x24,5x12 cm 

A soap dish and cover
Porcelain 
Floral polychrome and gilt decoration 
Europe, 19th century 
(restoration)

€ 30 - 50

304
JACOB PETIT (ACT. 1830-1860)
Par de jarras  
Em porcelana 
Fundo decorado a ouro com decoração relevada representando frutos, nozes, lagartos e 
lagostins  
Marcadas na base 
França, séc. XIX  
(restauros, pequenas faltas e pequeno desgaste nos dourados)
Alt.: 33 cm

A pair of vases
Porcelain 
Background decorated in gold with relief decoration depicting fruits, nuts, lizards and crayfish  
Marked to base 
France, 19th century  
(restoration, minor losses and slight wear to gilding)

€ 800 - 1.200

305
PRATO RECORTADO
Em porcelana europeia  
Decoração relevada bianco-sopra-bianco e 
a dourado representando flores e motivos 
vegetalistas  
Marcado na base 
Séc. XIX
Diam.: 27 cm 

A scalloped plate
European porcelain 
“Bianco-sopra-banco” and gilt reliefs decoration 
of floral and foliage motifs 
Marked to base 
19th century

€ 50 - 70
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306
PAR DE CREMEIRAS DO “SERVICE 
DES OFFICES DU CHATEAU DE 
COMPIÈGNE”
Em porcelana de Sévres 
Decoração monocromática tendo ao 
centro o monograma LP encimado por 
coroa real (Louis Philippe I de França) 
Datado de 1841 
Marcado na base “Chateau de Compiegne” 
encimado por coroa real 
(falta das tampas)
Alt.: 10,5 cm

Two cream jugs from the “Service des offices du 
Chateau de Compiègne”
In Sévres porcelain 
Monochromatic decoration with the LP 
monogram at the center surmounted by a royal 
crown (Louis Philippe I of France) 
Dated 1841 
Marked on the base “Chateau de Compiegne” 
topped by a royal crown 
(missing covers)

€ 200 - 300

308
CHÁVENA COM PIRES
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre  
Decoração policromada e dourada 
representando Armas do Reino de 
Portugal  
Marca na base datável de 1980-1992
6x8,5 cm (chávena) 
Diam.: 13 cm (pires)

A cup and saucer
Vista Alegre porcelain 
Polychrome and gilt decoration of Portuguese 
Royal Arms 
Mark to base datable 1980-1992

€ 30 - 40

309
PEQUENA TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA 

Em porcelana da fábrica “Oficina Real” 
Decoração policromada e dourada imitando porcelana 

da China de exportação representando estátua equestre 
de D. José  

Numerado na base 0406/1000 
Portugal, séc. XX/XXI 

(Desgaste no dourado)
12,5x19x12cm (terrina) 
14,5x19,5cm (travessa)

A small tureen with cover and tray
“Oficina Real” porcelain factory 

Polychrome and gilt Chinese export porcelain style decoration 
depicting King José I equestrian statue in Lisbon 

Numbered to base 0406/1000 
20th/21st century 

(wear to gilding)

€ 100 - 150

307
PAR DE PRATOS
Em porcelana  
Decoração a dourado e policromado 
representando o armas do Duque de 
Palmela na aba 
Marcados “LEVEIWE” 
França, séc. XIX/XX 
(ligeiro desgaste no dourado)
Diam.: 24 cm

A pair of dinner plates
French porcelain 
Polychrome and gilt decoration of heraldic 
shield for the Duke of Palmela 
Marked “LEVEIWE” 
France, 19th/20th century 
(light wear to gilding)

€ 100 - 150

310
TINTEIRO E AREEIRO 
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
Decoração a dourado com grinaldas  
Marcas na base datáveis de 1990 
Numerados 0757/2500
4,5x8cm 

An inkwell and a sand pot
Vista Alegre porcelain 
Gilt garlands decoration 
marks to base datable to 1990 
Numbered 0757/2500

€ 40 - 60

311
CONJUNTO DE NOVE SALEIROS 
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
Decorações diversas ao estilo da porcelana 
da China de exportação dos séculos XVIII/
XIX 
Marcas na base datáveis de 1980-1992
3x11x8 cm (maior)

A set of nine salt cellars
Vista Alegre porcelain 
Various decorations in the 18th and 19th 
century Chinese export porcelain style 
Marks to base datable 1980-1992

€ 150 - 200

312
PAR DE PALMATÓRIAS 

Em porcelana da fábrica da Vista Alegre  
Decoração ao gosto da porcelana da China 

de exportação do século XVIII 
Marcas na base datáveis de 1988 

Numeradas 0757/2500
6x13cm 

A pair of chamber sticks
Vista Alegre porcelain 

18th century Chinese export porcelain style 
decoration 

Marks to base datable to 1988 
Numbered 0757/2500

€ 40 - 60

313
CAIXA COM TAMPA
Em porcelana europeia 

Decoração policromada representando flores  
Tampa representando demónio 

Séc. XX  
(pequenos defeitos)

8x13x9,5 cm 

A box and cover
European porcelain 

Polychrome floral decoration 
Devil figure to cover 

(minor faults)

€ 40 - 60
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314
GOLFINHO
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
Decoração policromada  
Com marca na base, datável de 1924-47 
Comp.: 29,5cm 

A dolphin
Vista Alegre porcelain 
Polychrome decoration 
Mark to base dated to 1924-47

€ 50 - 70

315
PRATO COMEMORATIVO DE VASCO 
DA GAMA
Em faiança da Fábrica de Sacavém 
Decoração a rosa e verde tendo ao centro 
o busco de Vasco da Gama  
Portugal, c. 1898
Diam.: 25 cm

Proveniência/Provenance: Colecção António 
Capucho
A commemorative Vasco da Gama plate, 1497-
1898
Sacavém Factory faience 
Pink and green decoration with central Vasco da 
Gama effigy 
Portugal, ca. 1898
Provenance: António Capucho collection

€ 25 - 30

316
PAR DE CHÁVENAS COM PIRES 
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre  
Decoração em tons de cor-de-rosa 
Marca na base datável de 1924-1947
4,5x11,5cm (chávena) 
Diam.: 13,5cm (pires)

A pair of cups and saucers
Vista Alegre porcelain 
Pink shades decoration 
Marked to base (1924-1947)

€ 20 - 40

317
FRASCO COM TAMPA 
Em porcelana da fábrica Artibus 
Em tons de cor-de-rosa com decoração 
relevada representando flores e anjos 
musicais  
Portugal, séc. XX
13,5x12x7 cm

A bottle and stopper
Artibus porcelain 
Pink decoration of floral reliefs and angels 
Portugal, 20th century

€ 20 - 40

318
PAR DE POTES COM TAMPA
Em porcelana da fábrica da Vista Alegre 
Decoração folha de tabaco com Fenix ao 
gosto da porcelana chinesa de exportação 
do séc. XVIII 
Marcado  na base “MOTTAHEDEH”, 
“METROPOLITAN MUSEUM OF ART” e 
marca Vista Alegre (1980-1992)
Alt.: 40 cm

A pair of pots and covers
Vista Alegre porcelain 
Tobacco Leaf decoration with squirrel after 18th 
century Chinese export porcelain 
Marked to base “MOTTAHEDEH”, 
“METROPOLITAN MUSEUM OF ART” and 
“VISTA ALEGRE” (1980-1992)

€ 600 - 800

319
PEQUENA TERRINA “ROMÃ” COM PRATO
Em porcelana da Vista Alegre 
Decoração folha de tabaco com romãs ao gosto da 
porcelana chinesa de Exportação do séc. XVIII 
Marcado  na base “MOTTAHEDEH” e marca Vista Alegre 
(1980-1992)
12,5x17 cm (terrina) 
Diam.: 24,5 (prato)

A small pomegranate tureen and tray
Vista Alegre porcelain 
Tobacco leaf decoration with pomegranates after the 18th 
century Chinese export porcelain 
Marked to base “MOTTAHEDEH” and Vista Alegre (1980-
1992)

€ 150 - 200

320
SERVIÇO DE CAFÉ 
Composto por: cafeteira, leiteira, covilhete, 
açucareiro com tampa e par de chávenas 
com pires  
Em porcelana da fábrica “NG” 
Decoração policromada ao gosto da 
porcelana da China de exportação do 
século XVIII, representando paisagens com 
cenas de caça 
Alt.: 23cm (cafeteira)

A coffee set
Coffee pot, milk jug, deep saucer, sugar bowl 
and cover and pair of cups and saucers 
“NG” factory porcelain 
18th century Chinese export porcelain style 
decoration of landscapes and hunting scenes

€ 150 - 250
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321
GRANDE LAÇA

Em ouro e prata ao estilo do séc. XIX 
Composta por dois laços e um pingente amovíveis decorados 

com elementos de inspiração vegetalista cravejados com 73  
safiras em diversos talhes e 95 diamante em talhe ntigo de 

brilhante com (ca. 3.90ct) 
Em estojo de origem 

Contraste Cabeça de Cão (1938-1984) ouro 800/1000 prata 
833/1000 e de ourives da mesma época

9x6 cm
47 g

A large bow
Gold and silver in the 19th century style 

Formed by two removable bows and a drop of foliage inspired decoration 
set with 73 sapphires in various cuts and 95 antique brilliant cut 

diamonds totalling (ca. 3.90ct) 
In the original case 

Hallmarked Dog’s Head (1938-1984) gold 800/1000 silver 833/1000 
and same date maker’s mark

€ 3.000 - 5.000
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322
ROSÁRIO
Em ouro e aljôfares 
Sem marcas de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, 
nº 2, alínea c 
Trabalho possivelmente colonial espanhol séc. XVII/XVIII
27 gr.

A gold and pearlets rosary
Gold and little pearls 
Unmarked silver  mounts in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 
C 
Possibly Spanish colonial 
17th / 18th century

€ 1.500 - 2.000

323
COLAR COM CINCO FIADAS EM CONTAS DE RUBI 
Com fecho e aplicações em ouro 
Com decoração a esmalte verde e cravejadas com 20 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 1.00ct) 
Marcado posteriormente com contraste Carneiro 750/1000 e coruja e coruja
Comp.: 47 cm

A five strand ruby beads necklace
Gold clasp and applied elements 
Green enamel decoration and set with 20 brilliant cut diamonds (ca. 1.00ct) 
Later hallmarked Ram and Owl

€ 1.800 - 2.500
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324
GARGANTILHA E PAR DE BRINCOS
Em ouro branco 
Elementos articulados cravejados com 18 diamantes em talhe 
antigo de brilhante com total(ca.12.20ct)  96 mais pequenos com 
(ca. 2.40ct) e 5 esmeraldas em gota 
Os 5 diamantes centrais com total (ca. 8.90ct) tendo o maior (ca. 
3.25ct) cor K/L, claridade P1/2 
Brincos cravejados com 6 rubis em talhe oval , 2 diamantes 
em talhe de brilhante com total (ca. 1.00ct) e 2 pingentes em  
esmeralda tale de gota entalhada (ca. 22,2x14 mm) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº. 
2, nº. 2, alínea c
Comp.: 37 cm
55 g

A necklace and pair of earrings
White gold 
Articulated links set with 18 antique brilliant cut diamonds (ca. 12.20ct) 96 
smaller ones (ca. 2.40ct) and 5 drop cut emeralds 
The five central diamonds totalling (ca. 8.90ct) the largest (ca. 3.25ct) 
colour K/L and clarity P1/2 
Earrings set with 6 oval cut rubies, 2 brilliant cut diamonds totalling (ca. 
1.00ct) and 2 carved drop cut emerald pendants (ca. 22,2 x 14mm) 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 16.000 - 25.000
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325
COLAR E PAR DE BRINCOS

Em ouro 
Composto por elementos em cristal de rocha cravejados com 6 safiras amarelas, 

5 safiras azuis (7x5 mm) e 33 diamantes em talhe de brilhante com (ca. 4.00ct) 
Brincos idênticos cravejados com 2 safiras amarelas e 6 diamantes em talhe de 

brilhante com (ca. 0.50ct) 
Marcados posteriormente com contraste Carneiro 750/1000 e coruja

Comp.: 39 cm
173 g

A necklace and pair of earrings
Gold 

Rock crystal elements set with 6 yellow sapphires, 5 blue sapphires (7x5mm) and 33 
brilliant cut diamonds totalling (ca. 4.00 ct) 

Identical earrings set with 2 yellow sapphires and 6 brilliant cut diamonds totalling (ca. 
050ct) 

Later hallmark Ram 750/1000 and Owl

€ 8.000 - 12.000
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326
PAR DE CLIPS ART DECO

Em ouro e platina 
Laçada cinzelada cravejada com 60 diamantes em talhe antigo e 

talhe rosa com (ca. 1.80 ct) e 22 turquesas em talhe de cabuchão 
redondo 

Contraste Cabeça de Cavalo (1938-1984) ouro 800/1000, platina 
500/1000 e de ourives da mesma época

5 x 4,5 cm
52.5 g

A pair of Art Deco clips
Gold and platinum 

Chiselled bow set with 60 antique and rose cut diamonds totalling (ca. 
1.80ct) and 22 round cabochon turquoises 

Horse’s Head hallmark (1938-1984) gold 800/1000, platinum 500/1000 
and same date maker’s mark

€ 2.400 - 3.000
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327
ADEREÇO 

Em ouro português 
Composto por gargantilha, brincos e pulseira 

Colar cravejado com 7 topázios azuis tendo o maior (ca. 16x12 mm) 
e 374 diamantes em talhe de brilhante com (ca. 7.10ct) 

Pulseira rígida  cravejada com 5 topázios azuis em talhe oval e 185 
diamantes em talhe de brilhante com (ca. 3.70ct) 

Brincos cravejados com 4 topázios azuis em talhe oval tendo o 
maior (ca. 18x13 cm) 2 diamantes em talhe de brilhante com (ca. 

0.85ct)e 94  diamantes em talhe de brilhante com (ca. 2.00ct) 
Contraste Veado 800/1000 (1985-1984) e de ourives da mesma 

época
Comp.: 42,5 cm

148.2 g

A parure
Portuguese gold 

Necklace, pair of earrings and bracelet 
Necklace set with 7 blue topaz’s the largest (16x12 mm) and 374 brilliant 

cut diamonds totalling (ca. 7.10ct) 
Bangle set with 5 oval cut blue topaz’s and 185 brilliant cut diamonds (ca. 

3.70ct) 
Earrings set with 4 oval cut blue topaz’s the largest (ca. 18x13ct) 2 brilliant 

cut diamonds (ca. 0.85ct) and 94 brilliant cut diamonds (ca. 2.00ct) 
Hallmarked Deer 800/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark

€ 8.000 - 10.000

240

241





244

245



328
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Estudo para batalha 
Desenho a carvão sobre papel 
32x55 cm 

European School, 18th / 19th century
A study for a battle scene 
Drawing on paper

€ 100 - 150

329
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX

“Fargli un (?) apresto” 
Desenho a tinta sobre papel 

Figuras mitológicas e animais  
Lacre de posse no verso “P” 

(moldura com indício de xilófagos)
13,5x17,5 cm

Italian School, 19th century
“Fargli un (?) apresto” 
Ink drawing on paper 

Mythological figures and animals 
Wax ownership stamp to back “P” 
(evidence of woodworm to frame)

€ 150 - 200

330
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Educação de Aquiles pelo centauro Quiron 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinatura ilegível e datado 1821 
Cópia da pintura original de Jean-Baptiste Regnault 
(1754-1829)
45,5x37 cm

European School, 19th century
“The Education of Achilles by the centaur Chiron” 
Charcoal on paper drawing 
Unreadable signature and signed 1821 
Copy after an original by Jean-Baptiste Regnault (1754-1829)

€ 200 - 300

2
SESSÃO
Session

LOTES 328 A 626

Lot 328 to 626
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331
DOMINGOS SEQUEIRA ATTRIB. (1768-1837)
Estudo 
Lápis sobre papel
42x31,5 cm

A sketch
Pencil on paper

€ 200 - 300

332
DOMINGOS SEQUEIRA ATTRIB. (1768-1837)

Desenho a carvão sobre papel azul
44x29 cm

A study for allegory
Charcoal drawing on blue charcoal

€ 600 - 800

333
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Mercúrio e as três Graças 
Desenho a carvão e sanguínea sobre papel 
Assinado e datado “Caetano fes este 
debuxo em Julho de 1781”
34,5x24 cm

Portuguese School, 18th century
Mercury and the Three Graces 
Black and sanguine drawing on paper 
Signed and dated “Caetano fes este debuxo em 
Julho de 1781”

€ 250 - 300
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334
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Estudo para figuras de camponeses 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado 
(assinatura ilegível)
19,5x15 cm

European School, 18th / 19th century
A study for peasant figures 
Charcoal drawing on paper 
Signed 
(unreadable signature)

€ 150 - 200

335
JOÃO ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)

Estudo  
Desenho a carvão e tinta sobre papel  

Assinado 
11x23 cm

A study  
Charcoal and ink on paper drawing 

Signed

€ 100 - 150

336
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Figura masculina 
Desenho a carvão sobre papel  
Cópia de um original de Rembrandt (1606-
1669) 
Assinado e datado de 1849
20x18 cm

A male figure
Charcoal drawing on paper 
After Rembrandt (1606-1669) 
Signed and dated 1849

€ 150 - 200

337
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Estudos de figuras  
Desenho a tinta sobre papel 
Frente e verso 
Assinado
19,5x26 cm

Studies of figures
Ink drawing on paper 
On both sides of the pages 
Signed

€ 250 - 300

338
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Perfil de velho 
Desenho a carvão sobre papel 

Com dedicatória e assinado 
(assinatura ilegível)

30x22,5 cm

European School, 19th century
Profile of an elderly man

Drawing on paper
Dedicated and signed

(unreadable signature)

€ 100 - 150
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339
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX 
Estudo 
Desenho a carvão sobre papel
37,5x30 cm

European School, early 19th century
A study 
Charcoal drawing on paper

€ 150 - 200

340
JOÃO ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Perfil feminino
Desenho a tinta sobre papel  
Assinado e datado 1875
14x11 cm

A female profile
Ink on paper drawing 
Signed and dated 1875

€ 100 - 150

341
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Varina 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado
12,5x12,5 cm

A fishwife
Ink drawing on paper 
Signed

€ 100 - 150

342
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Estudos para figura feminina 
Par de desenhos a carvão sobre papel
38x22 cm

European School, 18th / 19th century
Sketches for female figure 
A pair of charcoal drawings on paper

€ 150 - 200

343
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Estudo de figura feminina  
Desenho a carvão sobre papel 
26,5x20,5 cm 

European School, 18th / 19th century
A study for a female figure 
Charcoal drawing on paper

€ 150 - 200
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344
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Estudo a sanguínea sobre papel 
27,5x42,5 cm 

Portuguese silver, 18th / 19th century
A study on paper

€ 150 - 200

345
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Figura masculina sentada 
Sanguínea sobre papel  
(defeitos)
38x24 cm

European School, 19th century
A seated male figure 
Sanguine on paper 
(faults)

€ 150 - 200

346
DOMINGOS SEQUEIRA ATTRIB. (1768-1837)

Estudo 
Sanguínea sobre papel

23x20 cm

A sketch
Sanguine on paper

€ 100 - 150

347
PEDRO ALEXANDRINO (1729-1810)
Nu masculino 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado
29,5x30 cm

A male nude
Charcoal drawing on paper 
Signed

€ 200 - 300

348
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Estudo para mão 
Desenho a carvão sobre papel
17,5x26 cm

Portuguese School, 19th century
A study of a hand 
Charcoal drawing on paper

€ 100 - 200
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349
VISCONDE DE MENESES (1820-1878)
Cavaleiro árabe  
Desenho a lápis sobre papel  
Assinado
17x16 cm

An Arab horseman
Pencil drawing on paper 
Signed  

€ 200 - 300

350
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)

Retrato do Pintor Marciano Henriques da Silva (1831-
1873)  

Desenho a carvão sobre papel 
Assinado e datado 1853

23x15 cm

A portrait of the painter Marciano Henriques da Silva (1831-
1873)

Charcoal drawing on paper 
Signed and dated 1853

€ 200 - 300

351
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX
Retrato de meninos 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado “A de Souza” e numerado “nº 8”
14x22 cm

Portuguese School, 19th / 20th century
Portrait of boys 
Pencil on paper drawing 
Signed “A de Souza” and numbered “nº 8”

€ 100 - 150

352
CÍRCULO DE FRANÇOIS BOUCHER (1703-1770)
Figura feminina
Desenho a carvão sobre papel 
C. 1740
52x38 cm

A fainting female being supported by a hand
Charcoal drawing on paper 
Ca. 1740

€ 600 - 800

353
SIR HENRY COLE (1808-1882)

Warwick Castle 
Aguarela sobre papel  

Assinada e datada no verso 1843
16,5x25,5cm 

Warwick Castle
Watercolour on paper 

Signed and dated 1843 to back 

€ 100 - 150
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354
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Suzana e os velhos  
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado
13,5x13,5 cm

Susana and the Elder’s
Pencil drawing on paper 
Signed

€ 150 - 200

355
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Estudo 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado
27x38,5 cm

A sketch
Ink drawing on paper
Signed

€ 200 - 300

356
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Soldados músicos 
Desenho a tinta-da-china sobre papel  
Assinado
18,5x14 cm

Musician soldiers
Ink drawing on paper 
Signed

€ 150 - 200

357
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Busto masculino 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado e datado de 1861
19x12,5 cm

A male bust
Ink drawing on paper 
Signed and dated 1861

€ 150 - 200

358
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Retrato de Senhora
Desenho a carvão sobre papel  
Assinado 
18x16 cm

A portrait of a lady
Charcoal on paper 
Signed

€ 120 - 180

359
JOSÉ ANTÓNIO CORREIA (1822-1896)
Retrato de Senhora 
Desenho a carvão sobre papel  
Assinado e datado de 1852
18,5x15 cm

A portrait of a lady
Charcoal drawing on paper 
Signed and dated 1852

€ 120 - 180
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360
ANTÓNIO MANUEL DA FONSECA (1796-1890)
Técnica mista sobre papel
Alegoria dedicada à Rainha D. Maria II 
Com inscrição “ A SUA MAGESTADE A RAINHA A SENHORA D MARIA II, 
DEDICA RESPEITOZAMENTE O PINTOR DE SUA REAL CAMERA ANTO-
NIO MANOEL DA FONCECA, O PREZENTE DECENHO ALEGORICO AO 1º 
DIA DO CORRENTE ANNO DMDCCCXLV” 
Assinado e datado 1845
47x36 cm

Mixed media on paper 
An Allegory dedicated to Queen Maria II 
Inscribed “A SUA MAGESTADE A RAINHA A SENHORA D MARIA II, 
DEDICA RESPEITOZAMENTE O PINTOR DE SUA REAL CAMERA 
ANTONIO MANOEL DA FONCECA, O PREZENTE DECENHO 
ALEGORICO AO 1º DIA DO CORRENTE ANNO DMDCCCXLV” 
Signed and dated 1845

€ 250 - 300

361
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Paisagens 
Composição com três desenhos
Carvão, aguada e tinta sobre papel
17x16,5 cm

Landscapes 
Composition with three drawings
Charcoal, wash and ink on paper

€ 200 - 300
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362
APARIÇÃO DO MENINO JESUS A 
SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA
Gravura a negro sobre papel 
A partir da pintura original de Carlo 
Maratta (1625-1713) 
Europa, séc. XVII/XVIII
40,5x27,5 cm

Christ child appearing to St Anthony of 
Padua
Black print on paper 
After the original of Carlo Maratta (1625-
1713), engraved by Robert van Audenaerd 
(1663-1748) 
Europe, 17th/18th century

€ 150 - 250

363
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Gravura a negro sobre papel  
Desenho segundo Pompeo Batoni (1708-
1787) 
Séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
28,5x20 cm 

The Sacred Heart of Jesus
Black ink on paper print 
After Pompeo Batoni (1708-1787) 
18th / 19th century 
(losses and faults)

€ 50 - 80

364
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Cena bíblica  
Aguarela sobre papel
19,5x16,5 cm 

European School, 18th / 19th century
Biblical scene 
Watercolour on paper

€ 200 - 300

365
DOMINGOS SEQUEIRA (1768-1837)
Ugolino e seus filhos na prisão 
Gravura a negro sobre papel 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(manchas de humidade)
28x35 cm

Ugolino and His Sons
Black print on paper 
Portugal 19th/20th century 
(some spotting)

€ 100 - 150
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366
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII/XIX
Estudo de ruínas  
Desenho a tinta e aguada sobre papel 
Assinado “Torre Lucano”
27x31 cm

Italian School, 18th / 19th century
A study of ruins 
Ink and wash on paper 
Signed “Torre Lucano”

€ 100 - 150

367
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Paisagem campestre com figuras e animais  
Desenho a carvão sobre papel 

(manchas)
29,5x41cm 

European School
Country landscape with figures and animals 

Charcoal drawing on paper 
(stained)

€ 100 - 150

368
RUÍNA
Aguarela sobre papel 
16,5x23,5 cm

A ruin
Watercolour on paper

€ 80 - 120

369
JOSÉ CONTENTE (1907-1957)
Oliveira do Hospital, Largo do Outeiro 
Grafite sobre papel  
Assinado e datado 95
30x35 cm

Oliveira do Hospital, Largo do Outeiro
Graphite on paper 
Signed and dated 95

€ 150 - 200

370
BERNARDO MARQUES (1899-1962)
Paisagem com casario 
Desenho a sépia sobre papel 
Assinado
19,5x25,5 cm

A landscape with buildings
Sepia drawing on paper 
Signed

€ 600 - 800
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371
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Caricatura política  
Desenho a tinta-da-china sobre papel  
Assinado 
20x15,5 cm

A political caricature
Ink drawing on paper 
Signed

€ 250 - 300

372
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX

Estudo com cabeça de burro e cabeça de 
criança 

Desenho a carvão sobre papel 
Assinado “C.F.” e datado 6 de Setembro 

de 1877
20,5x31 cm

Portuguese School, 19th century
A study with donkey’s and child’s head 

Charcoal drawing on paper 
Signed and dated “C.F.” 6th September 1877

€ 50 - 70

373
ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942)
Retrato de Senhor 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado e datado de Paris 1886
10,5x8,5 cm

A portrait of a gentleman
Charcoal drawing on paper 
Signed and dated “Paris 1886”

€ 100 - 150

374
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Retrato de senhor
Desenho a lápis sobre papel  

Assinado, com inscrição “Lisbon”

(assinatura ilegível)
12x14 cm

European School, 19th century
Portrait of a gentleman

Pencil drawing on paper 
Signed and marked, “Lisbon” 

(unreadable signature)

€ 150 - 200

375
G. PEREIRA (SÉC. XIX-XX)
“Inimigo à vista”  
Desenho a lápis sobre papel 
Nota no verso: “Esboço de quadro pintado 
a óleo que foi premiado na exposição da 
S.P. BELAS ARTES DE Portugal” 
Assinado 
15x23,5 cm

Pencil drawing on paper 
Note to back: “A sketch of an oil painting that 
was awarded a prize at the S.P. Belas Artes de 
Portugal exhibition” 
Signed

€ 100 - 150
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376
RETRATO DE ANCIÃO 
Desenho a carvão sobre papel  
Com dedicatória “Ao Exmo. Sr. Marquês de Souza offerece (?) a 
1864” 
(Assinatura ilegível)
39x25cm 

Portrait of an elderly man
Charcoal drawing on paper 
With dedication “Ao Exmo. Sr. Marquês de Souza offerece (?) a 1864” 
(unreadable signature)

€ 350 - 550

377
PHILIP DE LÁSZLÓ (1869-1937)
Dona Augusta Vitória, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen  
Retrato da consorte d’El-Rei Dom Manuel II de Portugal aos vinte e um anos 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado e datado “1910 Lermoos” 
(manchas no papel)
37x25 cm

Augusta Victoria, Princess of  Hohenzollern-Sigmaringen
Portrait of the Queen Consort to King Manuel II of Portugal, aged 21 
Charcoal on paper 
Signed and dated “1910 Lermoos” 
(some staining)

€ 500 - 600
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378
ENRIQUE CASANOVA (1850-1913)
“Castello de Palmella”  
Desenho a tinta-da-china sobre papel  
Assinado 
(manchas)
33x22,5 cm

The Castle at Palmela
Ink drawing on paper 
Signed 
(stains)

€ 300 - 500

379
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Figura de guitarrista saloio  
Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 1864 
Inscrição no verso “ESTA AGUARELA PERTENCE AOS CONDES DA POVOA 
TRAZIDA DE SUA CASA RUA DO SOL AO RATO, EM LISBOA NOVEMBRO DE 
1939 C. POVOA”
30x23 cm

A country guitar player
Watercolour on paper 
Signed and dated 1864 
Inscribed to back: “ESTA AGUARELA PERTENCE AOS CONDES DA POVOA 
TRAZIDA DE SUA CASA RUA DO SOL AO RATO, EM LISBOA NOVEMBRO 
DE 1939 C. POVOA”

€ 600 - 1.000
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380
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XX 
Rua de Lisboa 
Técnica mista sobre papel
28,5x21 cm

Portuguese School, 20th century
A street in Lisbon 
Ink, watercolour on paper

€ 250 - 300

381
ALFREDO ROQUE GAMEIRO ATTRIB. (1864-1935)
Vista de rua 
Técnica mista sobre papel 
17,5x14cm 

A street view
Ink and watercolour on paper

€ 200 - 400

382
MIGUEL ÂNGELO LUPI ATTRIB. (1826-1883) 
Figura masculina 
Aguarela sobre papel 
Carimbo de autenticidade 
25x14cm 

A male figure  
Watercolour on paper 
Authenticity stamp

€ 300 - 500
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383
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Paisagem fluvial 
Guache sobre papel 
(defeitos)
25,5x40 cm

European School, 19th century
A river view 
Gouache on paper 
(faults)

€ 150 - 200

384
GAETANO FACCIOLA (1868-1949) 

Vista de jardim em Roma com Basílica de 
S. Pedro ao fundo 

Aguarela sobre papel 
Assinada
13x19 cm

A view of a Roman garden with Saint Peter’s 
Basilica in the background

Watercolour on paper 
Signed

€ 120 - 180

385
GAETANO FACCIOLA (1868-1949) 
Via romana, Itália 
Aguarela sobre papel
33x54 cm

A Roman road, Italy
Watercolour on paper

€ 200 - 300

386
ESCOLA FRANCESA, SEC. XIX
Porto de St. Germain 
Aguarela sobre papel  
Assinada “S. Valery” e datada 1848 
8,5x16 cm

French School, 19th century
The port of St.Germain 
Watercolour on paper 
Signed “S.Valery” and dated 1848

€ 100 - 150

387
D. M. DARCY (SÉC. XIX)

Cena campestre 
Aguarela sobre papel 

Assinada
8,5x13cm

Country scene
Watercolour on paper 

Signed

€ 150 - 200

388
EDWARD B. HERBERTH (SÉC. XIX-XX)
“The meet at Ash” 
Aguarela e guache sobre papel   
Assinado e datado 1882
23,5x33,5 cm
Watercolour and gouache on paper 
Signed and dated 1882

€ 100 - 150
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389
ANTOINE COQUART (1668-1707)
“Olivença ville du Royaume de Portugal, 
de la province daalentejo...; Setuval ou 
Setubal, est une ville de Laestramadure 
Portugaise...” 
Gravura colorida sobre papel 
C. 1705
26x35 cm

Coloured print on paper 
Ca.1705

€ 120 - 180

390
GEORG BRAUN (1542-1622) E 
FRANS HOGENBERG (1535-1590)
“Cascale Lusitânia opp.”
Gravura colorida sobre papel 
10,5x13,5 cm 

Coloured print on paper

€ 50 - 80

391
GEORG MATTHÄUS SEUTTER 
(1678-1757)
Mapa do ducado da Holsatiae 
Gravura colorida sobre papel 
Alemanha, c. 1750
50x59 cm

Map of the Duchy of Halsatiae
Coloured print on paper 
Germany, ca. 1750

€ 200 - 300

392
“VEDUTA DELLA CITTÀ DI LISBONA 
DALLA PARTE DEL TAGO” 
Gravura colorida sobre papel 
c. 1745
16,5x33 cm
Coloured print on paper 
Ca. 1745

€ 90 - 150
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393
“MAPPA DAS TERRAS E FAZENDAS 
QUE CONTEM O MORGADO 
D’AZEITAO, PERTENCENTE AO ILL.
MO E EX.MO SEN.R D. ALEXANDRE 
DE SOIZA E HOLSTEIN”
Tinta e aguarela sobre papel  
Portugal, séc XVIII/XIX
47,5x72 cm 

“Mappa das Terras e Fazendas que contem 
o Morgado d’Azeitao, pertencente ao Ill.mo 
e Ex.mo Sen.r D. Alexandre de Soiza e Holstein”
Ink and watercolour on paper 
Portugal, 18th / 19th century

€ 200 - 300

394
“PORTINHO DA ARRÁBIDA”

Tinta sobre papel  
Mapa representando o Portinho da 

Arrábida  
Escala 1/1000 

Assinado B. Ribeiro  
Portugal, séc. XIX

26,5x33 cm 

“Portinho da Arrábida”
Ink on paper 

Map of Portinho da Arrábida 
Scale 1/1000 

Signed B.Ribeiro 
Portugal, 19th century

€ 50 - 70

395
“CAMINHO DE FERRO DE 
CACILHAS CEZIMBRA”
Litografia colorida sobre papel  
Com dedicatória “A S. Ex.cia o Sr. 
Visconde de Lançada” 
Portugal, séc. XIX
44x36 cm 

“Caminho de ferro de Cacilhas Cezimbra”
Coloured lithograph  on paper 
Dedication “A S. Ex.cia o Sr. Visconde de 
Lançada” 
Portugal, 19th century

€ 150 - 200

396
“PLANTA DA LAGOA 

D’ALBUFEIRA”
Tinta e aguarela sobre papel  

Escala 1/10000 
Datado 1849

31x48,5cm 

“Planta da Lagoa d’Albufeira”
Ink and watercolour on paper 

Scale 1/10000 
Dated 1849

€ 80 - 120
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397
VISTA DE LISBOA, PALMELA, SETÚBAL
Conjunto de três estampas sobre papel  
Representando Aqueduto das Águas Livres, 
Estrada de Palmela em direcção à Moita e 
Porto de Setúbal
24x32 cm

Views of Lisbon, Palmela and Setubal
A group of three prints on paper depicting the 
Lisbon Aqueduct, the Palmela to Moita road and the 
port of Setubal

€ 150 - 250

398
VISTA DE LISBOA E DE SINTRA

Par de estampas sobre papel
24,5x32 cm

Views of Lisbon and Sintra
A pair of prints on paper

€ 100 - 150

399
“ILHA DOS AMORES”
Litografia moderna 
Segundo desenho de Desnne e gravura de 
Théodore Richomme (1785-1849) 
Portugal, séc. XX
30x24,5 cm 

“Ilha dos Amores”
A modern lithograph 
After Desnne and engraved by Théodore 
Richomme (1785-1849) 
Portugal, 20th century

€ 50 - 80

400
“LUCRECIA” 

Gravura a sanguínea  
Gravado por William Dickinson (1746-

1823) 
Inglaterra, séc. XIX

19,5x22,5 cm 

“Lucrecia”
Sanguine print 

Engraved by William Dickinson (1746-1823) 
England, 19th century

€ 50 - 80
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401
“VUE DE CINTRA PRISE DU JARDIN 
DU COMTE DA PÓVOA” 
Litografia sobre papel  
Autoria de Manuel Luiz da Costa  
Portugal, séc. XIX 
(manchas de humidade)
27x39 cm 

“Vue de Cintra prise du Jardin du comte 
da Póvoa” 
Lithograph on paper 
By Manuel Luiz da Costa 
Portugal, 19th century 
(some spotting)

€ 100 - 150

402
PAISAGEM COM RUÍNAS E GADO

Gravura a sanguínea sobre papel 
Segundo desenho de Jean-Baptiste Huet 

(1745-1811) e aberta por Gilles Demarteau 
(1722-1776) 

(manchas)
19x28cm 

A landscape with ruins and livestock
Sanguine print on paper 

After Jean-Baptiste Huet (1745-1811) and 
engraved by Gilles Demarteau (1722-1776) 

(spotting)

€ 50 - 80

403
HENRI VICTOR REGNAULT (1810-1878)
Paisagem urbana com figuras 
Desenho aguarelado  
Assinado e datado 1859
29x49 cm

An urban landscape with figures
Water coloured drawing 
Signed and dated 1859

€ 200 - 300

404
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX

Paisagem fluvial com casario e gado  
Guache sobre papel 

17x25cm 

European School, 18th / 19th century
A river view with buildings and livestock 

Gouache on paper

€ 150 - 200
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405
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Conjunto de dois bordados sobre seda 
Um representando animais e pagode e outro igreja com figuras  
Assinados “J .E. Gomes” e datados 1864 e 1866
33x24 cm

Portuguese School, 19th century
A set of two embroideries on silk, one with animals and pagoda and the 
other with church and figures 
Signed “J.E.Gomes” and dated 1864 and 1866

€ 200 - 300

406
ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX
Conjunto de seis vistas de Macau  
Aguarelas sobre papel 
12x15,5 cm (cada)

Chinese School, 19th century
A set of six views of Macao 
Watercolours on paper

€ 2.000 - 3.000
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407
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
“Une rue de Venise” 
Desenho a tinta sobre papel 
Inscrição no verso “DESENHO ORIGINAL DE ROD.? JOSAFFER ? QUE ME FOI DADO PELO PROF. 
FERRUCI ( Michele Ferrucci- 1801-1881) PISA ABRIL 1861”
14,5x8,5 cm

Proveniência/Provenance:  
Colecção de D. Francisco de Sousa Holstein, 1º Marquês de Sousa Holstein (1838-1878)
Italian School, 19th century
“Une rue de Venise” 
Ink drawing on paper 
Inscribed to back “”DESENHO ORIGINAL DE ROD.? JOSAFFER ? QUE ME FOI DADO PELO PROF. 
FERRUCI ( Michele Ferrucci- 1801-1881) PISA ABRIL 1861”

€ 50 - 70

408
ALFREDO ROQUE GAMEIRO ATTRIB. (1864-1935)
“Porto, vista tirada de Villa Nova”
Técnica mista sobre papel
15,5x22cm 

Mixed media on paper

€ 300 - 500

286
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409
REI D. FERNANDO II (1816-1885)
Animais e paisagem
Conjunto de oito desenhos a tinta sobre papel
Cada um assinado e datado de 1867
11x16 cm (verticais) 
16x10,5 (horizontais)

Animals and landscape 
A set of eight ink drawings on paper
Each signed and dated 1867

€ 700 - 1.200

410
REI D. FERNANDO II (1816-1885)
Animais e paisagem
Conjunto de oito desenhos a tinta sobre papel
Cada um assinado e datado de 1867
11x16 cm (verticais) 
16x10,5 (horizontais)

Animals and landscape 
A set of eight ink drawings on paper
Each signed and dated 1867

€ 700 - 1.200
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411
D. CARLOS DE BRAGANÇA, ENRIQUE CASANOVA, 

COMANDANTE PINTO BASTO
Composição de 16 desenhos 

Desenhos e aguarelas sobre papel  
Dedicatória no verso: “A MARIA DEL MAR E MANUEL EM 

LEMBRANÇA DE MAIS DE 50 ANOS DE AMIZADE E CARINHO 
PILAR BADAJOZ” 

EMENTAS PINTADAS POR EL REI DOM  CARLOS E QUE A 
MINHA AVÔ LUISA (CUNHADA DEL REI) GUARDOU. DEPOIS A 
MINHA MÃE SEMPRE TEVE O QUADRO ASSIM EM CASA, ATÉ 

QUE ME CHEGOU A MIM. PILAR”
53x68,5 cm

A group pf 16 drawings
Drawings and watercolours on paper 

Dedication to back: “A MARIA DEL MAR E MANUEL EM 
LEMBRANÇA DE MAIS DE 50 ANOS DE AMIZADE E CARINHO 

PILAR BADAJOZ” 
EMENTAS PINTADAS POR EL REI DOM  CARLOS E QUE A 

MINHA AVÔ LUISA (CUNHADA DEL REI) GUARDOU. DEPOIS 
A MINHA MÃE SEMPRE TEVE O QUADRO ASSIM EM CASA, 

ATÉ QUE ME CHEGOU A MIM. PILAR”

€ 2.000 - 3.000
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412
REI D. FERNANDO II (1816-1885)
Cartão de Boas Festas  
Litografia sobre papel 
Assinada e datada 1839  
Verso com inscrição “LITOGRATHIA FEITA POR EL REI 
DOM FERNANDO E DADA POR SUA ALTEZA AO D. DE 
PALMELLA”
16x15,5 cm

A Christmas card
Lithograph on paper 
Signed and dates 1839 
Inscription to back: “LITOGRATHIA FEITA POR EL REI 
DOM FERNANDO E DADA POR SUA ALTEZA AO D. E 
DE PALMELLA”

€ 100 - 150

413
INFANTA D. MARIA ANA DE 

PORTUGAL (1843-1884)
Figura galante 

Gravura a negro sobre papel  
Assinada e datada 1859

19x13 cm

A gallant figure
Black ink print on paper 

Signed and dated 1859

€ 50 - 70

414
REI D. LUÍS I ATTRIB. (1838-1889)
Campinos lidando touro 
Desenho a tinta sobre papel  
Verso com caricaturas e outros desenhos
21x29,5 cm

Cattle herders fighting a bull
Ink drawing on paper 
Caricatures and other drawings to back

€ 200 - 300

415
REI D. LUÍS I (1838-1889)

Conjunto de caricaturas 
Desenho e guache sobre papel  

Assinado
30,5x21 cm

Proveniência/Provenance:  
Colecção de SMF. El-Rei Dom Manuel II de 

Portugal (1889-1932)
A group of caricatures

Gouache drawing on paper 
Signed

€ 400 - 600
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416
REI D. PEDRO V (1837-1861)
“Ornamento” 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e com selo branco da Casa Real
21x26 cm

Pencil drawing on paper 
Signed and with Royal House embossed seal

€ 100 - 150

417
REI D. PEDRO V (1837-1861)
Soldado de sentinela 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado
11x8,5cm

Proveniência/Provenance: 
Colecção de S.M.F. o Rei D. Manuel II (1889-
1932).
A sentinel soldier
Ink drawing on paper 
Signed

€ 200 - 300
418
REI D. PEDRO V (1837-1861)
Paisagem 
Arvoredo e lápide com inscrição “IV de Abril de MDCCCLIII/ALBUM”  
Aguada sobre papel 
Assinado e datado 1853
22x26 cm

Landscape 
Woods and tombstone inscribed  “IV de Abril de MDCCCLIII/ALBUM” 
Drawing on paper 
Signed and dated 1853

€ 200 - 300
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419
JOSÉ DE SOUZA LOBO (1840-1909)
Retrato de D. Pedro IV de Portugal 
Desenho a carvão sobre papel 
Séc. XIX
 38,5x28 cm

A portrait of King Pedro IV of Portugal
Charcoal drawing on paper 
19th century

€ 100 - 150

420
CARTA DE D. JOÃO VI DE PORTUGAL (1767-1826) A 
FRANCISCO I, IMPERADOR DE ÁUSTRIA (1768-1835)
Tinta sobre papel 
Conteúdo relacionado com o casamento entre D. Pedro (1798-
1834), futuro D. Pedro IV de Portugal,  com Maria Leopoldina 
de Áustria (1797-1826) 
Assinada e datada “Au Palais du Rio de Janeira ce 18 
Septembre 1817” 
(manchas)
26x19cm 

A letter by King João VI of Portugal (1767-1826) to Francis I, 
Emperor of Austria (1768-1835)
Ink on paper 
The letter focus on the impending marriage of Crown Prince Pedro 
with Leopoldine of Austria (1797-1826) 
Signed and dated “Au Palais du Rio de Janeira ce 18 Septembre 1817” 
(spotting)

€ 120 - 180

421
JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA 
(1727-1818) 
S.  Jerónimo 
Lápis e tinta-da-china sobre papel  
Assinado 
Selo branco com as armas do Conde da 
Póvoa no verso
25x19 cm

Saint Jerome
Pencil and Ink on paper 
Signed 
Heraldic Count of Póvoa embossed seal to back

€ 200 - 300

422
DOMINGOS SEQUEIRA (1768-1837)
Retrato de João Carlos de Saldanha (Primeiro Duque de Saldanha)
Desenho a carvão sobre papel  
c.1827
39x25cm 

Portrait of João Carlos de Saldanha (First Duke of Saldanha)
Charcoal drawing on paper 
ca. 1827

€ 1.000 - 1.500
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423
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

Conjunto de onze desenhos 
representando variados de decoração, com 

mobiliário, pinturas de tecto e boiserie 
Aguarelas sobre papel
47x27,5 cm ( o maior)

French School, 19th century
A set of eleven drawings depicting decorative details 

with furniture, decorative paintings and boiserie’s 
Watercolours on paper

€ 1.000 - 1.500
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424
MARIA LUÍSA DE SOUSA HOLSTEIN, 
3ª DUQUESA DE PALMELA (1841-1909)
Natureza morta 
Guache sobre papel  
Assinado e datado “Janvier 1863”
25,5x17 cm 

A still-life
Gouache on paper 
Signed and dated “Janvier 1863”

€ 300 - 500

425
REI D. CARLOS (1863-1908)

Vista de bosque com ponte 
Aguarela e pastel sobre papel 

Assinada e datada de 1883
42x28 cm

A view of woods and bridge
Watercolour and pastel on paper 

Signed and dated 1883

€ 1.500 - 2.000

426
ENRIQUE CASANOVA (1850-1913)
Composição com mochos 
Técnica mista sobre papel 
Assinado e numerado 1/2
39x29 cm

A composition with owls
Mixed media on paper 
Signed and numbered 1/2

€ 1.000 - 1.500
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427
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vistas nocturnas da Baía de Nápoles 
Conjunto de quatro guache sobre papel
6x10,5 cm (cada)

Neapolitan School, 19th century
Night views of the Bay of Naples 
Four gouaches on paper

€ 300 - 500

428
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vista nocturna e diurna da baia de Nápoles 
Par de guaches sobre papel
17x25,5 cm

Neapolitan School, 19th century
A night time and a daytime view of the Bay of 
Naples 
A pair of gouaches on paper

€ 400 - 800

429
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
“Interno del Vesúvio nel 1833”, “Nuovo Vulcano ucsito in Sicília nel 1831”  
Par de guaches sobre papel 
Grandes molduras folheadas a mogno
41x64 cm

Neapolitan School, 19th century
“Interno del Vesúvio nel 1833”, “Nuovo Vulcano ucsito in Sicília nel 1831”  
Pair of gouaches on paper 
Large mahogany veneered frames

€ 1.500 - 2.000
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430
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vista nocturna da baía de Nápoles 
Guache sobre papel
23x30 cm

Neapolitan School, 19th century
A night time view of the Bay of Naples 
Gouache on paper

€ 200 - 300

431
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vistas de Nápoles  
Conjunto de quatro guaches sobre papel
Diam.: 7 cm ( cada)

Neapolitan School, 19th century
Views of Naples 
Four gouaches on paper

€ 250 - 400

432
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
“Lago del Fusaro” 
Guache sobre papel
30x43,5 cm

Neapolitan School, 19th century
“Lago del Fusaro” 
Gouache on paper

€ 400 - 600

433
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
“Crater del Vesuvio” 
Guache sobre papel
22x34,5 cm

Neapolitan School, 19th century
“Crater del Vesuvio” 
Gouache on paper

€ 400 - 600
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434
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vistas da Baía de Nápoles 
Par de guaches sobre papel
13x18 cm

Neapolitan School, 19th century
Views of the Bay of Naples 
Pair of gouaches on paper

€ 200 - 400

435
ESCOLA NAPOLITANA, SÉC. XIX
Vista da Baía de Nápoles 
Guache sobre papel
18x23 cm

Neapolitan School, 19th century
A view of the bay of Naples 
Gouache on paper

€ 150 - 250
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436
JÚLIO RESENDE (1917-1991)

“Figuras” 
Óleo sobre platex  

Assinado e datado 61
50x61 cm

Oil on hardboard 
Signed and dated 61

€ 15.000 - 20.000
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437
AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem Título 
Técnica mista sobre tela  
Assinado e datado 59
45x21 cm

Untitled
Mixed media on canvas 
Signed and dated 59

€ 800 - 1.500

438
JOÃO HOGAN (1914-1988)

“Cavalos” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1957
60x50 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1957

€ 4.000 - 6.000

310
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439
ALMADA NEGREIROS (1893-1970)

“Peixes na Rede e copo na mão sobre o mar” 
Guache sobre papel 

Assinado e datado 34
36,5x53 cm

Gouache on paper 
Signed and dated 34

€ 5.000 - 8.000

312
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440
CARLOS BOTELHO (1899-1982)

Sem título 
Óleo sobre tela  

Assinado e datado 79
54x73,5 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed and dated 79

€ 12.000 - 20.000
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441
MARC CHAGALL (1887-1985)
Sem título 
Página de uma publicação com o título 
“Sélection chronique de la vie artistique// 
VI // Marc Chagall // Éditions sélection - 
1929” com desenho do próprio  
Assinado e datado 1929, Paris 
25x18 cm

Untitled 
A page from a publication entitled “Sélection 
chronique de la vie artistique// VI // Marc 
Chagall // Éditions sélection - 1929” with a 
drawing by the artist 
Signed and dated 1929, Paris

€ 1.000 - 1.500

442
CARLOS BOTELHO (1899-1982)
“Rua 53/New York” 
Pastel sobre papel 
Assinado e datado 39
29x20 cm

Pastel on paper 
Signed and dated 39

€ 4.000 - 6.000
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443
ESTRELA FARIA (1910-1976) 
Sem título 
Desenho a tinta-da-china sobre papel 
Assinado e datado
33x24 cm

Untitled
Ink on paper drawing 
Signed and dated 

€ 300 - 500

444
EURICO GONÇALVES (N. 1932)
Sem título 
Desenho a caneta sobre papel  
Assinado e datado 61
20x12,5 cm 

Untitled
Pen drawing on paper 
Signed and dated 61

€ 150 - 200

445
JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-1983)
Sem título 
Tinta da china sobre papel  
Assinada e datada 57 
45x33 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 57

€ 500 - 700

446
RIBEIRO PAVIA (1910-1957)
Sem título 
Tinta-da-china sobre papel  
Assinada e datada 56 
34x24 cm

Nota:  
Etiqueta no verso com a seguinte inscrição: “Para versos da 
Bela Adormecida pág. 278 José Régio- Encruzilhadas de Deus. 
Portalegre”
Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 56
Note: 
Label to back inscribed: “Para versos da Bela Adormecida pág. 
278 José Régio- Encruzilhadas de Deus. Portalegre”

€ 300 - 500
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447
ESTRELA FARIA (1910-1976) 
Sem título 
Desenho a tinta da China sobre papel  
Assinado e datado Abril 76
25x20 cm 

Untitled
Ink on paper drawing 
Signed and dated “Abril 76”

€ 250 - 300

448
ESPIGA PINTO (1940-2014)

Sem título 
Desenho a carvão sobre papel 

Assinado e datado 61
29x40 cm

Untitled
Charcoal drawing on paper 

Signed and dated 61

€ 300 - 500

449
PEDRO LEITÃO (N. 1922)
Sem título 
Desenho a tinta-da-china sobre papel 
Assinado e datado 51
38,5x51,5 cm

Untitled
Ink drawing on paper 
Signed and dated 51

€ 300 - 500

320

321



450
MILY POSSOZ (1888-1968)
Sem título 
Técnica mista sobre papel 
Assinado
22,5x29cm 

Untitled
A double coloured drawing on paper 
Signed

€ 300 - 500

451
FRANCIS SMITH (1881-1961)
Sem título 
Desenho a carvão sobre papel  
Assinado
20x17,5 cm

Untitled
Charcoal drawing on paper 
Signed

€ 800 - 1.200

322
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452
LEOPOLDO DE ALMEIDA (1898-1975)
Estudo
Conjunto de dois desenhos a sanguínea sobre papel  
Assinados “Roma, 10 minutos” 
Datáveis entre 1926 e 1929
19,5x30 (maior) 
15,5x30cm (mais pequeno)

Study drawings
Two sanguine on paper drawings 
Signed “Roma, 10 minutos” 
Datable 1926-1929

€ 300 - 500

453
D´ASSUMPÇÃO (1926-1969)

Sem título 
Desenho a tinta sobre papel 

Assinado “Rosiel” e datado 1950
24x19,5 cm

Untitled
Ink drawing on paper 

Signed “Rosiel” and dated 1950

€ 300 - 500
454
ERNESTO CANTO DA MAIA (1890-1981)
Casal com criança  
Placa em cerâmica vidrada 
Fabrico de Boulogne-sur-Seine 
Marcada na base com carimbo “Boulogne S/S” 
Etiqueta no verso “Espólio do escultor Canto da Maia”
32x24 cm

A couple with a child
Glazed ceramic plaque 
Made in Boulogne-sur-Seine  
Marked on the base with the stamp “Boulogne S/S”. 
Label on the back “Sculptor Canto da Maia’s estate”
Provenance:  the artist studio

€ 2.000 - 3.000
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455
ALMADA NEGREIROS (1893-1970)

Arlequim 
Desenho a tinta da China sobre papel  

Assinado e datado 1921
24x17 cm

Arlequin
Ink drawing on paper 

Signed and dated 1921

€ 3.500 - 5.000
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456
ÁLVARO PERDIGÃO (1910-1994)
Estudo para o quadro “O Inferno” 
Técnica mista sobre papel  
Assinado e datado 1963 
8,5x46 cm

A study for the painting “O Inferno” (Hell)
Mixed media on paper 
Signed and dated 1963

€ 300 - 500

457
ÁLVARO PERDIGÃO (1910-1994)

Sem título 
Tinta-da-china sobre papel  

Assinada e datada 1969 
29x42 cm

Untitled
Ink on paper 

Signed and dated 1969

€ 200 - 300

458
VESPEIRA (1925-2002)
Sem título 
Tinta-da-china sobre papel  
Assinada e datada 57
24x35 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 57

€ 800 - 1.500
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459
EDUARDO MALTA (1900-1967)
Retrato de homem 
Desenho a carvão sobre papel  
Assinado e datado “MCMXXIV, Porto”
43x30 cm

A portrait of a man
Charcoal drawing on paper 
Signed and dated MCMXXIV, Porto

€ 200 - 300

460
EDUARDO MALTA (1900-1967)

Retrato de figura feminina oriental 
Desenho a lápis sobre papel  

Assinado e datado 1954
38x31 cm

A portrait of an Oriental female
Pencil drawing on paper 
Signed and dated 1954

€ 100 - 150 461
CÂNDIDO COSTA PINTO (1911-1977)
Sem título 
Desenho a carvão sobre papel  
Assinado
25,5x17,5 cm

Untitled
Charcoal drawing on paper 
Signed

€ 300 - 500

330

331



462
MARIA GABRIELA DI SAVÓIA (N. 1940)
Figura feminina de chapéu 
Aguarela sobre papel 
Assinado com dedicatória “for Pedro”
25x15,5 cm

A female figure in a hat
Watercolour on paper 
With dedication “to Pedro”

€ 200 - 300

463
JANICOTTE (SÉC. XX)

“Paris French Cancan”
Pintura a guache sobre papel  

Assinada 
Inscrição no verso “Dado por Pilar, Paris 

1957”
37x27 cm 

Gouache on paper 
Inscribed to back “Dado por Pilar, Paris 1957”

€ 100 - 150

464
MÁRIO SALVADOR (1905-2002)
Fachada de igreja 
Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 48
32x23 cm

A church facade
Watercolour on paper 
Signed and dated 48

€ 150 - 200

465
MÁRIO SALVADOR (1905-2002)
Fachada de igreja 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1947
32,5x22,5 cm

A church elevation
Watercolour on paper 
Signed and dated 1947

€ 150 - 200

332

333



466
JOAQUIM RODRIGO (1901-1999)

Sem título, c. 1952
Técnica mista sobre papel 

Com estudo no verso
68x51 cm

Bibliografia/ Literature:
Pedro Lapa e Maria Jesus Ávila, “Joaquim Rodrigo, Catálogo Raisonné”, il. 154

Untitled, c. 1952
Mixed media on paper

With study on the reverse
€ 6.000 - 8.000

334

335



467
GUILHERME FILIPE  (1897-1971)
Sem título  
Óleo sobre platex 
Assinado
45x36

Untitled
Oil on hardboard 
Signed

€ 250 - 300

468
JOSÉ ESCADA (1939-1980)
Auto-retrato 
Pastel sobre papel 
Assinado e datado de 76
41x26,5 cm

A self-portrait
Pastel on paper 
Signed and dated 76

€ 800 - 1.200

336

337



469
GONÇALO DUARTE (1935-1986)
Sem título 
Acrílico sobre tela   
Assinado e datado no verso 69 
38x55 cm

Nota: 
Inscrição no verso: “Este quadro foi exposto na exposição individual feita em homenagem 
deste pintor surrealista na galeria Josephus em Novembro/Dezembro de 2002. Reproduzido 
na capa da informação técnica da exposição”
Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 69 to back
Note: 
Inscribed to back: “This painting was shown in the exhibition dedicated to this artist at the 
Gallery Josephus in November/December 1992. 
Replicated on the cover of the exhibition technical brochure”

€ 1.500 - 2.000

470
COSTA PINHEIRO (1932-2015)
“ A armada do Rei D. Sebastião (Estudo)” 
Técnica mista sobre folha de cartolina 
Assinada e datada 1988 
69,5x49,5 cm

Proveniência/Provenance:  
Comprado à irmã do pintor Dona Maria de 
Lurdes Costa Pinheiro em 2004.
A study for “A Armada do Rei D. Sebastião”
Mixed media on cardboard 
Signed and dated 1988

€ 3.000 - 5.000

338

339



471
JOSÉ MANUEL ROMUALDO (N. 1948) 
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada
70x100 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated

€ 200 - 300

472
JOSÉ MANUEL ROMUALDO (N. 1948) 
Sem título  
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 74
70x100 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 74

€ 200 - 300

473
EURICO GONÇALVES (N. 1932)
“Arabesco” 
Guache sobre cartolina 
C. 1957
47x67 cm

Gouache on cardboard 
Ca. 1957

€ 400 - 800

340
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474
JOÃO VIEIRA (1934-2009)

“O Santo Recebendo ... o Estigma” 
Óleo sobre tela  

Assinado e datado 95
163x114 cm

A Saint receiving the Stigmata
Oil on canvas 

Signed and dated 95

€ 8.000 - 15.000

342

343



475
JUSTINO ALVES (1940-2015)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinado e datado 78
17x13 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 78

€ 400 - 600

476
JUSTINO ALVES (1940-2015)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 74 
19x13 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 74

€ 400 - 600

477
NADIR AFONSO (1920-2013)
“Barcelona” 
Guache sobre papel  
Assinado 
24,5x37,5 cm

Gouache on paper 
Signed

€ 2.500 - 3.000

344

345



478
MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)

“Un désir qui gagne les plumes” 
Óleo sobre tela   

Assinado e datado 1973
61x46 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1973

€ 15.000 - 20.000

346

347



479
RAÚL PEREZ (N. 1944)
Sem título  
Óleo sobre madeira  
Assinado e datado “R. Perez 1967”
18,5x12,5cm 

Nota:  
Etiqueta no verso com a seguinte inscrição: “Senhor Dom Manuel 
Este seu quadrinho do pintor minhoto Raull Perez está assinado e 
datado no canto superior esq. R. Perez, 1967 Um abraço amigo e 
mande(?) sempre. Lisboa 17/1/006 E.M.”

€ 600 - 1.000

480
JUSTINO ALVES (1940-2015)
“Formas planas-Forma Figura” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2009
 46x38 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2009

€ 3.000 - 5.000

348

349



481
JOSÉ CABALLERO (1916-1991)
“ULISES SUMERGIDO” 
Técnica mista sobre madeira 
Datado de Janeiro de 1973 
 67x54 cm

Nota: 
Etiqueta no verso da exposição na Fundação Calouste Gulbenkian 
de 1973.
Mixed  media on board 
Dated January 1973

€ 1.000 - 1.500

482
ILDA DAVID (N. 1955)
“Fausto-118” 
Técnica mista sobre tela  
Assinada e datada 1999
41,5x27 cm

Fausto-118
Mixed media on paper 
Signed and dated 1999

€ 500 - 800

483
ILDA DAVID (N. 1955)
“Fausto-114”                     
Técnica mista sobre tela  
Assinada e datada 1999
41x27 cm 

Mixed media on canvas 
Signed and dated 1999

€ 500 - 800

350

351



484
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título 
Acrílico sobre cartão 
Assinado  
Verso assinado e datado “New York 1999”
23,5x23 cm

Untitled
Acrylic on cardboard 
Signed 
Signed and dated to back “New York 1999”

€ 1.500 - 2.000

485
MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)
Sem título (FALTA DIMENSÃO)
Guache sobre papel 
Assinado e datado 1980
25,5x16,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 1980

€ 3.000 - 5.000

352

353



486
ARMANDO ALVES (N. 1935)
Sem título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2004
40x30 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€ 400 - 600

487
ARMANDO ALVES (N. 1935)
“Paisagem” (2004)  
Óleo sobre tela  
Assinado
27x19 cm

Oil on canvas 
Signed

€ 500 - 700

488
FRANCISCO LARANJO (N. 1955)
“Noites Brancas I” (2007) 
Óleo sobre papel  
Assinado
32x24 cm 

Oil on paper 
Signed, 2007

€ 300 - 500

489
SOFIA AREAL (N. 1960)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 07
9x13 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 07

€ 250 - 300

354

355



490
JOÃO VIEIRA (1934-2009)
Sem título do “Livro de Cesário Verde"
Imagem lenticular em 3D
Assinada e datada 2005, ed. 120
48x33,5 cm

Untitled from “Livro de Cesário Verde"

€ 300 - 400

491
DAVID HAMILTON (1933-2016)
Nu feminino
Prova sobre papel fotográfico  
Assinada e datada 75 
18x28,5 cm

Female nude
Print on photographic paper 
Signed and dated 75

€ 300 - 00

492
DAVID HAMILTON (1933-2016)
Sem título
Prova sobre papel fotográfico  
Assinada e datada 75
18x28,5 cm

Untitled
Print on photographic paper 
Signed and dated 75

€ 300 - 500

356

357



493
MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)
Sem título 
Guache sobre papel  
Assinado e datado 1983
 24x18,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 1983

€ 1.500 - 2.000

494
JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
Sem título 
Guache sobre papel artesanal 
Assinado e datado 1983  
24,5x17 cm

Untitled
Gouache on handmade paper 
Signed and dated 1983

€ 1.600 - 2.000

358

359



495
GONZALEZ BRAVO (N. 1944)
Sem título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1991
85x100 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 1991

€ 1.500 - 2.000

496
GONZALEZ BRAVO (N. 1944)
“Ortega” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1991
89x115 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1991

€ 2.000 - 3.000

360
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497
VICTOR MILHEIRÃO (SÉC. XX)
Sem título 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada de 86 
Inscrição no verso “Victor Milheirão 
ofereceu-me pessoalmente M Póvoa 1992”
23,5x24,5 cm

Untitled
Watercolour on paper 
Signed and dated 86 
Inscribed to back  “Victor Milheirão ofereceu-
me pessoalmente M Póvoa 1992”

€ 150 - 200

498
SEREIA
Desenho a tinta-da-china sobre papel  
Assinado 
(assinatura ilegível)
23,5x16 cm

Mermeid
Ink on paper drawing 
Signed 
(unreadable signature)

€ 150 - 200

499
JORGE PINHEIRO (N. 1931)
Sem título 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado e datado 86
40x28 cm

Untitled
Ink drawing on paper 
Signed and dated 86

€ 600 - 800

362
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500
CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
“Segundo - O casinhoto onde Luís de 
Camões se aloja...” 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 80
41x29,5 cm 

Mixed media on paper
Signed and dated 80

€ 2.000 - 3.000

501
CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
“1º Na taberna do mal cozinhado” 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 1980
 43x30 cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 1980

€ 2.000 - 3.000

502
CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
“3º - Numa praia um teatrinho improvisado” 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 1980 
43x30 cm

Nota: 
Etiqueta no verso: “Desenho feito para ilustrar o livro de Natália Correia”
Mixed media on paper 
Signed and dated 1980
Note: 
Typewritten label to back “A drawing made to illustrate Natália Correia’s book”

€ 2.000 - 3.000

364
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503
ONIK SAHAKIAN (1936-2013)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 2000
30x79 cm

Untitled 
Mixed media on paper 
Signed and dated 2000

€ 1.000 - 1.500

504
ONIK SAHAKIAN (1936-2013)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinado e datado 2003
27x78,5 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 2003

€ 1.000 - 1.500

505
JORGE VALDIVIA CARRASCO (N. 1950)
Sem título 
Óleo sobre tela  
Assinado
50,5x40,5 cm 

Untitled
Oil on canvas 
Signed

€ 1.000 - 1.500

366

367



506
HENRIQUE RISQUES PEREIRA (1930-2003) 
Sem título 
Tinta da china e aguarela sobre papel  
Assinada e datada 49
40x24,5 cm

Untitled
Ink and watercolour on paper 
Signed and dated 49

€ 300 - 500

507
HENRIQUE RISQUES PEREIRA (1930-2003) 

Sem título 
Tinta-da-china e aguarela sobre papel 

29,5x17,5 cm

Untitled
Ink and watercolour on paper

€ 500 - 700

508
RAÚL PEREZ (N. 1944)
“Outono em El Dourado” 
Técnica mista sobre papel  
Assinado e datado 1964 
20x15 cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 1964

€ 400 - 600

509
CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada
21x27 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed

€ 700 - 900

510
ONIK SAHAKIAN (1936-2013)
Sem título 
Desenho a tinta-da-china e guache sobre papel  
Assinado e datado 1980
29,5x35 cm

Untitled
Ink and gouache drawing on paper 
Signed and dated 1980

€ 500 - 700

368

369



511
DÁRIO ALVES (N. 1940)
“Performed by D. Elvira” 
Acrílico sobre tela colado sobre madeira  
Assinado e datado 2002 
12x18cm

Acrylic on canvas applied onto wood 
Signed and dated 2002

€ 600 - 800

512
LUZIA LAGE (N. 1962) 
“Ibis, correspondência I”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2006
54x65 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2006

€ 600 - 800

513
LIMA DE FREITAS (1927-1998)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada
18,5x12 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed

€ 300 - 500

370
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514
JEAN CHENAF  (SÉC. XX)
Sem título
Litografia sobre papel
Numerada 23/195
58x45 cm

Untitled
Lithograph on paper
Numbered 23/195

€ 100 - 150

515
MARIA GABRIELA DI SAVÓIA (N. 1940)
Paisagem com arvoredo
Técnica mista sobre platex 
Assinada e datada Cascais 1957 
23x31 cm

A landscape with tress
Mixed media on hardboard 
Signed and dated to back “Cascais 1957”

€ 300 - 500

516
PAUL SZÁSZ (1912-1969)
Sem título
Técnica mista sobre papel  
Assinado e datado 66
 20x16 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 66

€ 300 - 500

372

373



517
ISABEL LAGINHAS (1942-2018)
Sem título 
Desenhos a tinta sobre papel 
Assinado e datado 82
11,5x20,5 cm (cada/each)

Untitled
Drawings on paper 
Signed and dated 82

€ 300 - 500

518
ISABEL LAGINHAS (1942-2018)
Sem título
Desenhos a tinta sobre papel 
Assinado e datado 1985
10x14,5 cm (cada/each)

Untitled
Ink drawings on paper 
Signed and dated 1985

€ 200 - 300

519
ISABEL LAGINHAS (1942-2018)
Sem título
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 81 
18,5x12,5 cm

Untitled
Drawing on paper 
Signed and date 81

€ 300 - 500

520
OMAR RODRIGUEZ SANTOS (N. 1967)
Sem título da Série “La Praternidad no se implora”
Desenho a tinta sobre cartolina  
Assinado e datado 02 
37x54 cm

Untitled from the series “La Praternidad no se implora”
Ink drawing on cardboard 
Signed and dated 02

€ 250 - 400

374

375



521
JOÃO NASCIMENTO (1941-2013)
Sem título 
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 71
98x67 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed e dated 71

€ 200 - 300

522
JOSÉ MANUEL ROMUALDO (N. 1948)
Sem título 
Grafite sobre papel  
Assinado e datado 82 
29,5x21 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated 82

€ 150 - 200

523
MÁRIO AMÉRICO (N. 1944) 
Sem titulo  
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado e datado 83
68x89 cm

Untitled
Charcoal drawing on paper 
Signed and dated 83

€ 120 - 180

524
JOSÉ MANUEL ROMUALDO (N. 1948)
Sem título
Conjunto de três desenhos a carvão sobre papel 
Assinados e datados 82
19,5x29,5 cm

Untitled
A group of three drawings on paper 
Signed and dated 82

€ 200 - 300

376
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525
RUI MACEDO (N. 1975)
Sem título
Acrílico sobre madeira 
Assinado e datado 11-2002
70x70 cm 

Untitled
Acrylic on panel 
Signed and dated 11-2002

€ 400 - 600

526
JOSÉ LOURENÇO (N. 1975)

Sem título 
Acrílico sobre tela  

Assinado e datado 2002 Junho
 50x50 cm

Untitled
Acrylic on canvas 

Signed to back and dated 2002 Junho

€ 300 - 500

527
FILIPE ROCHA DA SILVA (N. 1954) 
Sem título (2001) 
Técnica mista sobre tela 
29x33 cm

Untitled (2001) 
Mixed media on canvas 
2001

€ 300 - 500

528
MANUEL VIEIRA (N. 1962)
Floresta 
Tinta-da-china e acrílico sobre tela
46x61 cm

Woods
Ink and acrylic on canvas

€ 250 - 300

529
MANUEL VIEIRA (N. 1962)

“O bispo” 
Óleo sobre tela  

Assinado e datado 05
46x33 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 05

€ 200 - 300

530
PETER BOMMELS (N. 1951)
Sem título 
Técnica mista sobre papel
29x39,5 cm

Untitled
Mixed media on paper

€ 200 - 300

378

379



531
CATARINA PINTO LEITE (N. 1963)
“De repente da calma fez-se o vento”  
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2005 
31x41 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2005

€ 200 - 300

532
CATARINA PINTO LEITE (N. 1963)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2005
89x130 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2005

€ 500 - 700

533
JOSÉ DAVID (1938-2018)
Sem título  
Óleo sobre tela  
Assinado e datado no verso 2007
46,5x55cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2007 to back

€ 200 - 300

534
RICARDO ANGÉLICO (N. 1973)

“Upsala-Vrala” 
Óleo sobre papel colado em tela 

Assinado e datado de 2003
35,5x33,5 cm

Oil on paper applied onto canvas 
Signed and dated 2003

€ 300 - 500

380

381



535
JEFFREY PRATT (N. 1940)
Crianças na praia  
Óleo sobre tela   
Assinado
46x56 cm

Children on the beach
Oil on canvas 
Signed

€ 200 - 300

536
JASON BERGER (1924-2010)
Sem título 
Óleo sobre tela 
Assinado
100x80 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed

€ 500 - 700

382

383



537
ANA MARIA (N. 1959)
“A fantasia do chá”  
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 2009  
55x46cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2008

€ 150 - 200

538
ANA MARIA (N. 1959)
“Lugar Mia” 
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 2004
46x55cm

Acrylic on paper 
Signed and dated 2004 to back

€ 200 - 300

539
GUILHERME PARENTE (N.1940)
“O Vigilante” (2009) 
Técnica mista sobre madeira  
Assinada 
41x27 cm
Mixed media on board 
Signed, 2009

€ 2.000 - 3.000

540
DAROCHA (1945-2016)

“Mobi dick dans les Pêches Celestes” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1993
46x27 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1993

€ 250 - 300

384

385



541
RODRIGO FERREIRA (N. 1951)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Assinada
36x51 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed

€ 400 - 600

542
RODRIGO FERREIRA (1951)

Sem título 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 1990
46x46 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 1990

€ 400 - 600

543
ROGÉRIO RIBEIRO (1930 – 2008)
“97º Andamento”  
Óleo sobre tela
100x120 cm

Oil on canvas

€ 3.000 - 5.000

386
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544
GUSTAVO FERNANDES (N. 1964)
“Jarro” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1997
65x50

Oil on canvas 
Signed and dated 1997

€ 250 - 300

545
CISELA BJORK (SÉC. XX-XXI)
Sem título 
Acrílico sobre papel  
Assinado e datado 2008
70x70 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 2008

€ 300 - 500

546
CISELA BJORK (XX-XXI)
“O pequeno octaedro” 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2008
100x40 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2008

€ 300 - 500

547
NUNO SANTIAGO (N. 1956)
Sem título “Composição”  
Técnica mista sobre tela  
Assinada e datada 2005 
60x40 cm

Untitled “Composição”
Mixed media on canvas 
Signed and dated 2005

€ 600 - 800

548
GONZALEZ BRAVO (N. 1944) 
Sem título 
Técnica mista sobre cartão  
Assinada
29x21 cm

Untitled
Mixed media on cardboard 
Signed

€ 300 - 500

388
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549
MARGARIDA KENDALL (SÉC. XX-XXI)
“East of Eden III” (2003) 
Óleo sobre cartão
40x30 cm

Oil on cardboard

€ 300 - 500

550
BENEDITA KENDALL (N. 1971)

Sem título 
Acrílico sobre tela  

Assinado e datado 2004
30x60 cm

Untitled
Acrylic on canvas 

Signed and dated 2004

€ 500 - 700

551
BENEDITA KENDALL (N. 1971)
Sem título  
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 2005
30x30 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 2005

€ 500 - 700

552
JOÃO URBANO (N. 1959) 
Sem título 
Técnica mista sobre papel colado sobre tela  
Assinado e datado no verso 2002 
40x35 cm

A horseman
Mixed media on paper applied onto canvas 
Signed and dated to back 2002

€ 400 - 600

553
VITOR RAMALHO (SÉC. XX)

“Adão e Eva”  
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 2004
30x24 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€ 100 - 150

390

391



554
ERIC THOR SANDBERG (N. 1975)
Sem título 
Óleo sobre madeira 
22x22x7 cm

Untitled
Oil on board

€ 200 - 300

555
SAFONKIN VIKTOR (1967)
“Superação da opressão (resistência)” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2003
59x74 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2003

€ 800 - 1.200

556
ALEXIS MIGUEL PANTOJA PÉREZ (N. 1969)
Sem título 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado de 2003
189x89 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2003

€ 500 - 800

557
ALEXIS MIGUEL PANTOJA PÉREZ (N. 1969)
Sem título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 05
189x89 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 05

€ 500 - 800

392
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558
PRAÇA VERMELHA EM MOSCOVO 
Guache sobre papel 
Assinado e datado 2005 
(assinatura ilegível)
20x28,5 cm

The Red Square in Moscow
Gouache on paper 
Signed and dated 2005 
(unreadable signature)

€ 50 - 70

559
ALFREDO DA CONCEIÇÃO (1919-2011)
Sem título 
Guache sobre papel  
Assinado e datado 82
25x35 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 82

€ 200 - 300

560
CARMO MOURA NUNES (N. 1937)
Sem título 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 94
35x25 cm

Untitled
Watercolour on paper 
Signed and dated 94

€ 200 - 300

561
ERNESTO NEVES (N. 1941)
 Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado de 84
38x30 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 84

€ 200 - 300

562
ESPIGA PINTO (1940-2014)

Sem título
Tempera sobre papel D’arches 

Assinado e datado 2005 
57x20 cm

Untitled
Tempera on D’arches paper 

Signed and dated 2005

€ 300 - 500

394

395



563
DORITA CASTELO BRANCO (1936 – 1996) 

Sem título 
Desenho a lápis sobre papel  

Assinado e datado 1980
11,5x14 cm

Untitled
Pencil drawing on paper 
Signed and dated 1980

€ 50 - 70

564
RICO SEQUEIRA (N. 1954) 
Sem título (2004) 
Técnica mista sobre papel  
Assinada 
16x12 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed 2004

€ 150 - 200

565
FRANCISCO RELÓGIO (1926-1997)
Sem título 
Desenho a tinta sobre papel 
Assinado e datado 80
17,5x14 cm

Untitled
Ink drawing on paper 
Signed and dated 80

€ 200 - 300

566
FRANCISCO RELÓGIO (1926-1997)

Sem título 
Desenho a tinta sobre papel com poema 

de Manuel da Fonseca (1911-1993) 
Assinado e datado 1959

37x30,5 cm

Untitled
Ink drawing on paper with poem by Manuel da 

Fonseca (1911-1993) 
Signed and dated 1959

€ 200 - 300

396

397



567
PAULO OSSIÃO (N. 1952)
Palácio Palmela ao Rato 
Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 1990 
70x100 cm

The Palmela Palace at Rato
Watercolour on paper 
Signed and dated 1990

€ 800 - 1.200

568
PAULO OSSIÃO (N. 1952)
“Quinta da Serra, Azeitão”  
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 90
45x60 cm
Watercolour on paper 
Signed and dated 90

€ 500 - 700

569
PAULO OSSIÃO (N. 1952)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 89
24,5x30 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 89

€ 600 - 800

570
PAULO OSSIÃO (N. 1952)
Conventinho da Arrábida  
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada de 90
43x58,5 cm

Watercolour on paper 
Signed and dated 90

€ 1.000 - 1.500

571
PAULO OSSIÃO (N. 1952)
Sem título 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 91
31x36 cm

Untitled
Watercolour on paper 
Signed and dated 91

€ 250 - 300

398
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572
PEDRO BUÍSEL (SÉC. XX)
“Convento d’Arrábida”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado Outubro/Novembro 92
65x92 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 
Outubro/Novembro 92

€ 200 - 300

573
JEAN-CHRISTOPHE ESPIEUX (SÉC. XX)
Rua de São Marçal, Lisboa  
Guache sobre papel de algodão 
Assinado e datado 91
34x49 cm

St. Marçal street, Lisbon
Gouache on cotton paper 
Signed and dated 91

€ 150 - 200

574
NUNO DAVID (N. 1939)
Fonte da Quinta da Serra, Azeitão
Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 99
32x40 cm 

Watercolour on paper 
Signed and dated 99

€ 100 - 150

575
ISABEL DE GOES (N. 1952)
Burro 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 93
36,5x35 cm

A donkey
Watercolour on paper 
Signed and dated 93

€ 150 - 200

400

401



576
VICENTE VELA (1931-2015)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 81
50x69,5cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 81

€ 300 - 500

577
JOÃO CRUZ ROSA (N. 1955)
“Estudos - Uma prática clássica”
Técnica mista sobre tela 
Assinado e datado 2000
115x71 cm

Mixed media on canvas 
Signed and dated 2000

€ 300 - 500

578
GRAÇA PEREIRA COUTINHO (N. 1949)

Sem título 
Técnica mista sobre papel  

Assinada e datada 2004 
30x22,5 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 2004

€ 300 - 500

579
SEM TÍTULO, FIGURAS
Técnica mista sobre papel 
Assinado e datado 02 
(assinatura ilegível) 
50x72 cm

Untitled, figures
Mixed media on paper 
Signed and dated 02 
(unreadable signature)

€ 200 - 300

580
URIJ SHLJIKOV (SÉC. XX)
Sem título 
Técnica mista sobre papel  
Datado de 2005
28x35 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Dated 2005

€ 200 - 300

402
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581
DOMINGOS SOARES BRANCO ATTRIB. (1925-2013) 
Sem título 
Escultura em madeira colada em base de acrílico  
C. 1958
Comp.: 23cm 

Untitled
Wooden sculpture applied onto a perspex stand 
Ca. 1958

€ 150 - 200

582
TOURO, CAVALO E MÃO 
Escultura em bronze patinado 
Base em pedra mármore 
22x20x12cm 

A bull, horse and hand
Patinated bronze sculpture 
Marble stand

€ 250 - 300

583
CÃO 
Em ferro  
Olhos com pedras verdes  
Assinado “EV”
Comp.: 15 cm 

A dog
Iron 
Green stone eyes 
Signed “EV”

€ 20 - 40

584
FILIPE CARACOL (N. 1961)
Sem título
Escultura em chapa metálica  
Base em mármore 
Assinada
12,5x37,5x 15 cm

Untitled
Sculpture on metal sheet 
Marble stand 
Signed

€ 150 - 200

585
JESÚS G. VICENTE (SÉC. XX)
Torso  
Escultura em granito  
Assinada e datada 2002
Alt.: 23,5cm 

A torso
Granite sculpture 
Inscribed to base “JVG” and dated 2002

€ 50 - 70

586
ESCULTURA MODERNISTA 
Em bronze dourado  
Assinada “GS”, datada 2002 e numerada 2/7
Alt.: 34cm 

A modernistic sculpture
Gilt bronze 
Signed “GS”, dated 2002 and numbered 2/7

€ 400 - 600

587
PAR DE TORSOS 
Em bronze dourado  
Assinados e numerados 5/25 
(assinatura ilegível) 
Alt.: 12,5cm (maior)

A pair of torsos
Gilt bronze 
Signed and numbered 5/25 
(unreadable signature)

€ 100 - 150

588
DAMA DO SÉCULO XVII
Escultura em madeira entalhada com 
decoração embutida em metal 
Séc. XX 
(indício de xilófagos)
Alt.: 68 cm

A 17th century lady
Carved wooden sculpture of metal inlaid 
decoration  
20th century 
(evidence of woodworm)

€ 200 - 300

404
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589
LEON LIVINSKY (XX/XXI)
Heinrich 12º Senhor de Brederode (1531-1568) 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2004 
41x33 cm

Heinrich, 12th Lord of Brederode (1531-1568)
Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€ 300 - 500

590
LEON LIVINSKY (XX/XXI)
Retrato de Reimond III 11º Senhor de 
Brederode (1492-1556) 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 2004
40x32 cm

A portrait of  Reimond III, 11th Lord of 
Brederode (1492-1556)
Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€ 300 - 500

591
LEON LIVINSKY (XX/XXI)
D. Manuel de Souza, Senhor de Calhariz (1703-1759)
Óleo sobre tela
62x50 cm 
Séc. XXI

Oil on canvas
21st century

€ 300 - 500

592
LEON LIVINSKY (XX/XXI)
D. Maria Anna Leopoldine, princesa de Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Beck (1717-1789))
Óleo sobre tela
Séc. XXI
62x50,5 cm 

Copy of portrait by Anton Raphael Mengs (1728-1779)
D. Maria Anna Leopoldine, princess de Schleswig-Beck
Oil on canvas
21st century

€ 300 - 500

406

407



593
OTTO BUNGNER-RIO (1890-1965)
Arco da Rua Augusta, Lisboa
Lápis e aguarela sobre papel 
Assinado
32x28 cm

The “Rua Augusta” Triumphal Arch in Lisbon
Pencil and watercolour on paper 
Signed

€ 300 - 500

594
HUGO BRITO (N. 1974)

“Lisboa, T. do Paço”
Aguarela sobre papel 

Assinada
44x31 cm

Watercolour on paper 
Signed

€ 100 - 150

595
ROSSIO, LISBOA 
Aguarela sobre papel 
Assinada “A. Tavares”
36x24 cm

Rossio, Lisbon 
Watercolour on paper 
Signed “A. Tavares”

€ 50 - 70

596
JEAN-CHRISTOPHE ESPIEUX (SÉC. XX)
Procuradoria Geral da República, antigo Palácio dos 
Duques de Palmela 
Aguarela sobre papel de algodão  
Assinado e datado 93 
32x49cm 

The State Prosecution Office, former House of the Dukes of 
Palmela
Watercolour on cotton paper 
Signed and dated 93

€ 150 - 200

597
JEAN-CHRISTOPHE ESPIEUX (SÉC. XX)
Rua da Rosa 
Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 1992
 24x31 cm

The Rosa street
Watercolour on paper 
Signed and dated 1992

€ 150 - 200

408
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598
FIGURAS FEMININAS
Desenho a tinta-da-china 
sobre papel
28x49 cm

Female figures 
Ink drawing on paper

€ 150 - 200

599
SEM TÍTULO, MOCHOS

Desenho a tinta sobre papel  
Assinado e datado 1964  

(assinatura ilegível)
40x35 cm

Untitled
Ink on paper drawing 

Signed and dated 1964 
(unreadable signature)

€ 100 - 150

600
“AQUI TENS A MÃO DE UM AMIGO” 
Carvão sobre papel 
Assinado “J Branco” e datado 195(?)
12,5x18 cm

Charcoal on paper 
Signed “J Branco” and dated 195(?)

€ 50 - 70

601
MANUEL VIEIRA (N. 1962)

Sem título
Tinta-da-china sobre papel 

Assinado e datado de 2003
25,5x40cm

Untitled
Ink on paper 

Signed and dated 2003

€ 200 - 300

410
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602
“DE CONSTRUCCION V” 
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 2003
20x30 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated 2003

€ 200 - 300

603
“DE CONSTRUCCION VII”
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 2003
20x30 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2003

€ 200 - 400

604
MANUEL D´OLIVARES (N. 1963)
“Be…”
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 10
30x60x8 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 10 to back

€ 300 - 500

605
MANUEL D´OLIVARES (N. 1963)
“Realidad”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 10
30x60x8cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 10

€ 300 - 500

412
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606
NOEL HERNANDEZ PEREZ (SÉC. XX)
Sem título
Óleo sobre tela  
Assinado
58x49 cm

Untitled
Oil on canvas  
Signed

€ 200 - 300

607
LEON LIVINSKY (XX/XXI)
Sem título
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2006
82x60 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2006

€ 350 - 550

608
ERCOLE PIGNATTELI (N. 1935)
 “Attesa” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1999 
40x31 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1999

€ 300 - 500

609
ERCOLE PIGNATTELI (N. 1935)

“Costa Portoghesa”
Óleo sobre tela  

Assinado e datado de 99
25x35 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 99

€ 300 - 500

414
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610
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XX
Pastel sobre papel  
Assinado e datado “Daisy, 1997 Portugal”
73,5x52 cm

Portuguese School, 20th century
Pastel on paper 
Signed and dated “Daisy, 1997 Portugal”

€ 300 - 500

611
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XXI
 “1906 Mohandas Gandhi proclama la 
resistência sin violência” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado “MMIV” 
(assinatura ilegível)
43x36,5 cm

Euopean School, 21th century 
Oil on canvas 
Signed and dated MMIV 
(unreadable signature)

€ 180 - 250

612
JEAN-FREDERIC CANEPA (1894-1981)
Chalutiers dans le port de Marseille 
Óleo sobre tela
Assinado
54x64,5 cm

Chalutiers dans le port de Marseille 
Oil on canvas
Signed

€ 200 - 400

613
PEDRO OLAYO (1930-2017)
“Traineiras”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 69
31x43 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 69

€ 250 - 400

614
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XXI
Praia da Conceição 
Óleo sobre tela  
Assinado “AMGM” e datado 2009 
54x73 cm

Portuguese School, 21st century
Conceição beach 
Oil on canvas 
Signed “AMGM” and dated 2009

€ 200 - 300

416
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615
SEM TÍTULO
Par de técnicas mista sobre papel 
Assinadas “Fong” e datadas 02
75,5x31 cm (cada)

Untitled
A pair of mixed medias on paper 
Signed “Fong” and dated 02

€ 200 - 300

616
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XX
Técnica mista sobre papel  
Assinado “António”
66x50,5 cm

Portuguese School, 20th century
Mixed media on paper 
Signed “António”

€ 250 - 300

617
RODRIGO COSTA (N. 1952)
“Crepúsculo, então crepúsculos”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 2006
50x60 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2006

€ 150 - 200

618
JOHN EDMUND MACE (1889-1952)
Caça ao faisão 
Óleo sobre platex 
Assinado
25,5x38 cm

Pheasant shooting
Oil on hardboard 
Signed

€ 200 - 300

418

419



619
PAULA VARONA (N. 1963)
“Un mar tan azul como para soñar en las 
hadas” 
Óleo sobre tela  
Assinado
55x38cm 

Oil on canvas 
Signed

€ 150 - 200

620
MARINHA
Óleo sobre tela  
Assinatura ilegível
26x19cm
Seascape 
Oil on canvas 
Unreadable signature

€ 120 - 180

621
DEOLINDA FONSECA (N. 1954) 
“Plato looking back” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2006 
60x60 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2006

€ 100 - 150

622
CARMO PÓLVORA (N. 1947)
Sem título
Pastel sobre papel 
Assinado
54x47cm

Untitled
Pastel on paper 
Signed

€ 400 - 600

420
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623
ANDREI MEDVEDEV (1964)
“The Family (The Walk)”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 1990
46x72 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1990

€ 300 - 500

624
DAVID RODRIGUEZ (N. 1956)
“Sendero a casa” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2004 
60x50 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€ 300 - 500

625
LOPEZ HERRERA (N. 1946)
“Nº 9 Situation de alto riesgo” 
Técnica mista sobre madeira 
Assinado
45,5x35,5 cm

Mixed media on board 
Signed

€ 400 - 600

626
SEM TÍTULO 
Técnica mista sobre madeira Assinada 
“VICTOR” 35x30 cm

Untitled 
Mixed media on board 
Signed “VICTOR”

€ 150 - 200

422
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3
SESSÃO
Session

LOTES 627 A 1004

Lot 627 to 1004

627
GRANDE TAPEÇARIA

Em lã e fio de lã policromada
Representando  paisagem com figuras, 

putto, papagaio e casario
Cercadura com motivos florais

França, séc. XVII/XVIII
(sinais de uso)

301x518 cm

A large tapestry
Polychrome wool depicting landscape with 

figures, putto, parrot and houses
Foliage borders 

France, 17th/18th century 
(signs of wear)

€ 20.000 - 30.000

426
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628
PAR DE GRANDES CASTIÇAIS
Em latão  
Segundo modelo do séc. XVII
Alt.: 27 cm

A pair of large candlesticks
Brass 
After a 17th century prototype

€ 200 - 300

631
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando, ao centro, 
Josué e Caleb transportando caixa de uvas, 
circunscrito por tarja de caracteres góticos 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, desgaste)
Diam.: 48 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration of central Joshua and Caleb 
carrying a box of  grapes  scene framed by gothic 
script band 
16th / 17th century 
(sings of wear and tear)

€ 500 - 700

629
PAR DE GRANDES CASTIÇAIS
Em latão  
Segundo modelo do séc. XVII
Alt.: 27 cm

A pair of large candle stands
Brass 
After a 17th century prototype

€ 200 - 300

630
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Com decoração gravada e relevada representando 
ao centro anjos e albarradas 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso)
Diam.: 42 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Engraved and reliefs decoration with central angles and 
urns with flowers 
16th / 17th century 
(signs of wear)

€ 250 - 300

632
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada 
Botão central representando cena de batalha a 
cavalo, leões e outras figuras com vestígios de 
esmalte 
Rosácea circunscrita por tarja com inscrições 
góticas 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, desgastes e defeitos)
Diam.:45,5 cm

A  Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration 
Central roundel of horse-riding warriors battle scene, 
lions and other figures decoration with evidence of 
enamelling 
Rose decoration framed by gothic script inscribed band 
16th / 17th century 
(signs of wear and tear and faults)

€ 450 - 650

428
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633
PRATO DE ESMOLAS DE 
NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando,  ao 
centro, Adão e Eva, circunscrito por dupla 
tarja de caracteres góticos 
Séc. XVI/XVII 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
Diam.: 42 cm

A  Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration of central Adam and Eve scene 
framed by double gothic characters band 
16th/17th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 400 - 600

634
PRATO DE ESMOLAS DE 
NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando 
“Anunciação”  ao centro, circunscrita por 
tarja de caracteres góticos 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, desgaste)
Diam.: 43,5 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration with central Annunciation 
scene framed by gothic script band 
16th / 17th century 
(signs of wear and tear)

€ 400 - 600

635
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando “Agnus Dei” 
séc. XVI/XVII 
(faltas, defeitos, sinais de uso)
Diam.: 34 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration with “Agnus Dei” 
16th / 17th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 300 - 500

636
PRATO DE ESMOLAS DE 
NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Com decoração gravada e relevada 
representando ao centro S. Martinho 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso)
Diam. 43,5 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Engraved and reliefs decoration with central 
Saint Martin’s figure 
16th / 17th century 
(signs of wear)

€ 400 - 600

637
PRATO DE ESMOLAS DE 
NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando, ao 
centro,  S. Jorge Matando o Dragão, 
circunscrito por tarja de caracteres góticos 
Séc. XVI/XVII 
(defeitos e restauros)
Diam.: 42 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration with central Saint George 
slaying the dragon decoration framed by gothic 
script band 
16th / 17th century 
(faults and restoration)

€ 350 - 550

638
PRATO DE ESMOLAS DE 
NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando, ao 
centro, S. Cristovão com o Menino Jesus, 
circunscrito por tarja de caracteres góticos 
Séc. XVI/XVII 
(sinais de uso e desgaste)
Diam.: 37 cm

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Reliefs decoration with central Saint 
Christopher with The Child Jesus framed by 
gothic script band 
16th / 17th century 
(signs of wear and tear)

€ 400 - 600

430
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639
CRISTO 
Escultura em mármore 
Europa, séc. XVI/XVII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 58 cm

A Christ 
Marble sculpture 
Europe, 16th / 17th century 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

432

433



640
BUSTO DE FIGURA FEMININA
Em mármore branco 
Alt.: 51 cm
Europa, Séc. XIX

A female bust
White marble
Europe, 19th century 

€ 1.000 - 1.500

642
BUSTO DE BACO
Escultura em mármore branco
Alt.: 55 cm

A bust of Bacchus
White marble sculpture

€ 2.000 - 3.000
641
BUSTO DE FIGURA MASCULINA
Escultura em mármore branco 
(restauros)
Alt.: 58 cm
Europa, Séc. XIX

A male figure bust
White marble sculpture 
(restoration)
Europe, 19th century

€ 1.500 - 2.500

434

435



643
ALABARDA DE ARCHEIRO 
DA CASA REAL 
PORTUGUESA
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas do 
Reino e monograma coroado de 
D. José I de Portugal 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos, oxidação)
Comp.: 214 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms and 
crowned monogram for King José I 
Portugal, 18th century 
(losses, faults, oxidisation)

€ 750 - 1.000

644
ALABARDA DE 
ARCHEIRO DA CASA 
REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas 
do Reino e Monograma 
coroado de D. João VI de 
Portugal 
Portugal, 1816-1826 
(faltas, defeitos, oxidação)
210,5 cm

An halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought 
iron 
Engraved decoration to both 
faces depicting the Royal Arms 
and crowned monogram for King 
João VI 
Portugal, 1816-1826 
(losses, faults, oxidisation)

€ 750 - 1.000

645
ALABARDA DE ARCHEIRO 
DA CASA REAL 
Em vinhático e ferro forjado 
Portugal, 1750-1775 
(sinais de uso, oxidação, 
pequenas faltas e defeitos)
Comp.: 206,5 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought iron 
Portugal, 1750-1775 
(signs of wear, oxidisation, minor 
losses and faults)

€ 1.500 - 2.000

646
ALABARDA DE ARCHEIRO 
DA CASA REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas do 
Reino e Monograma coroado de 
D. José I de Portugal 
uma face com inscrição gravada 
“COMP. ª DE PB.ro” (Companhia 
Pombeiro - Conde de Pombeiro, 
Comandante da Guarda Real de 
Alabardeiros do Príncipe) 
Portugal, 1750-1775 
(faltas, defeitos, oxidação)
Comp.: 206 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought 
iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms and 
crowned monogram for King José I 
One face inscribed “COMP. ª DE 
PB.ro” (Companhia Pombeiro - 
Count of Pombeiro, Commander of 
the Princes’ Royal Halberds Guard) 
 Portugal, 1750-1775 
(losses, faults, oxidisation)

€ 750 - 1.000

647
ALABARDA DE ARCHEIRO DA 
CASA REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas as 
faces representando armas do Reino 
e Monograma coroado de D. José I 
de Portugal 
Portugal, 1750-1775 
(oxidação e sinais de uso)
Comp.: 206,5 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms and crowned 
monogram for King José I 
Portugal, 1750-1775 
(oxidisation and signs of wear)

€ 750 - 1.000

648
ALABARDA DE ARCHEIRO 
DA CASA REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas do 
Reino e Monograma coroado de 
D. José I de Portugal 
Uma face com inscrição gravada 
“COMP. ª DE PB.ro” (Companhia 
Pombeiro - Conde de Pombeiro, 
Comandante da Guarda Real de 
Alabardeiros do Príncipe) 
Portugal, 1750-1775 
(faltas, defeitos, oxidação)
Comp.: 200,5 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms and 
crowned monogram for King José I 
One face inscribed “COMP. ª DE 
PB.ro” (Companhia Pombeiro - 
Count of Pombeiro, Commander of 
the Princes’ Royal Halberds Guard) 
Portugal, 1750-1775 
(losses, faults and oxidisation)

€ 750 - 1.000

649
ALABARDA DE ARCHEIRO 
DA CASA REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas do 
Reino e Monograma coroado de 
D. José I de Portugal 
Portugal, 1750-1775 
(oxidação e sinais de uso)
Comp.: 206,5 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought 
iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms and 
crowned monogram for King José I 
Portugal, 1750-1775 
(oxidisation and signs of wear)

€ 750 - 1.000

650
ALABARDA DE 
ARCHEIRO DA CASA 
REAL
Em vinhático e ferro forjado 
Decoração gravada em ambas 
as faces representando armas 
do Reino e Monograma 
coroado de D. José I de 
Portugal 
Portugal, 1750-1775 
(faltas, defeitos, oxidação)
Comp.:209 cm

A halberd for Royal House archer
Brazilian mahogany and wrought 
iron 
Engraved decoration to both faces 
depicting the Royal Arms  and 
crowned monogram for King José I 
Portugal, 1750-1775 
(losses, faults and oxidisation)

€ 750 - 1.000

436
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651
PONTA DE VIROTE
Em ferro  
Portugal, séc XV 
Base não original em madeira
Alt.: 10 cm 

A crossbow element
Iron 
Portugal, 15th century 
Wooden base not original

€ 200 - 300

652
APLICAÇÃO ROMANA 
Em ferro fundido  
Decoração representando Deusa Vesta 
séc. I/III 
(faltas, defeitos e desgaste)
8x12,5 cm 

A Roman decorative element
Cast iron 
Central depiction of the Goddess Vesta 
I/III century CE 
(losses, faults and some wear)

€ 250 - 400

653
MACHADO 
Em ferro fundido  
Idade do Ferro (1200 a.C. - 332 a.C.) 
(faltas, defeitos e sinais de oxidação)
Comp.: 15,5 cm 

An iron axe
Cast iron 
Iron Age (1200 BCE - 332 BCE) 
(losses, faults and oxidization)

€ 300 - 400

654
SANTA 
Em terracota 
Decoração policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 25 cm 

Proveniência/Provenance: 
Espólio do Convento da Arrábida.

A female Saint
Terracotta 
Polychrome decoration 
Portugal, 18th century 
(losses, faults and restoration)

€ 500 - 800
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655
FRAGMENTO
Escultura em terracota  
Sul-Americano
4,5x5cm 

Fragment
Terracotta sculpture 
South American

€ 200 - 300

659
VASO “COCOON”
Em cerâmica pintada 
Decoração com desenho espiralado em 
tons de bege, vermelho e branco 
Dinastia Han (202 a.C. a 220 d.C)
28x28 cm

A “Cocoon” vase
Painted ceramic 
Spiralled decoration in beige, red and white 
Han dynasty (202BCE - 220CE)

€ 1.500 - 2.000

656
GATO
Escultura em terracota 
Sul Americano 
(restauros, faltas e defeitos)
Alt.: 11cm 

terracotta sculpture 
South American 
(restaurations, losses and defects)

€ 300 - 500

657
VESTÍGIO DE FÓSSIL 

Fragmento de pedra com impressão de 
peixe a negativo 

Inscrição no verso “”Jurassique” 110 
milliards d’années”

7,5x14 cm 

A fossil fragment
Stone fragment with negative fish impression 

ad’années”

€ 200 - 300

658
FIGURA

Escultura em terracota 
Sul-Americano  

(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 10cm

Figure
Terracotta sculpture 

South American 
(faults, defects and restorations)

€ 200 - 300
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660
CÍRCULO DE ANDREA DEL SARTO (1486-1520)
Visitação, com S. Miguel Arcanjo 
Escola florentina, séc. XVI
Óleo sobre madeira
(restauros)
162x150 cm

Proveniência/Provenance: Colecção Palmela
Exposição/Exibithion: Uma família de coleccionadores - poder e cultura
Antiga colecção palmela, Casa-Museu Anastácio Gonçalves, 2001

Circle of Andrea del Sarto (1486-1520)
The Visitation with The Archangel Saint Michael
Florentine School, 16th century
Oil on board
(restorations)

€ 20.000 - 30.000

442
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661
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Santo Beneditino  
Óleo sobre tela
30x23 cm

Portuguese school, 18th / 19th century
A Benedictine Saint 
Oil on canvas

€ 200 - 300

662
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Nossa Senhora do Carmo com o Menino  
Óleo sobre madeira
31x23 cm

Portuguese school, 19th century
The Madonna of Mount Carmel with The Child 
Jesus 
Oil on board

€ 250 - 350

663
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Nossa Senhora do Rosário com o Menino  
Óleo sobre madeira
34x24 cm

Portuguese school, 18th / 19th century
The Madonna of the Rosary with The Child Jesus 
Oil on board

€ 400 - 600 664
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Santa Joana Princesa  
Óleo sobre cobre 
Inscrição no verso “B. Joana filha de D. Afonso V, Rei de Portugal” 
Moldura entalhada e dourada
22x16 cm

Portuguese school, 17th century
The Princess Saint Joanne 
Oil on copper 
Inscribed to back “B. Joana filha de D. Afonso V, Rei de Portugal” 
Carved and gilt frame

€ 1.000 - 1.500
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665
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Santa Maria Madalena 
Óleo sobre cobre
32,5x26 cm

European school, 17th century
Mary Magdalene 
Oil on copper

€ 600 - 1.000

666
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVI
Santo António 
Óleo sobre madeira  
Inscrição “ANNO ETATIS SVE XXXV . MDLVII” 
Inscrição no verso: “questo sancto António sor(?) suorvicenza semana(?)” 
Diam.: 34 cm 

European school, 16th century
Saint Anthony 
Oil on board 
Inscribed: “ANNO ETATIS SVE XXXV . MDLVII” 
Inscribed to back: “questo sancto António sor(?) suorvicenza semana(?)” 

€ 1.000 - 1.500
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667
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII/XVIII

Descida da Cruz 
Óleo sobre tela

115x80 cm

European school, 17th / 18th century
The Descent of The Cross 

Oil on canvas

€ 3.000 - 4.000

448
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668
JOÃO BAPTISTA RIBEIRO ATTRIB. (1790-1868)
Triunfo da Fé 
Pastel sobre cartão
66,5x32 cm

The Triumph of Faith
Pastel on cardboard

€ 1.000 - 2.000

669
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII/XVIII 
Nossa Senhora com o Menino Jesus perante S. Domingos  
Óleo sobre tela 
Moldura em madeira entalhada e pintada
71,5x57 cm 
86x72,5 cm (total)

Portuguese school, 17th / 18th century
The Virgin Mary with the Child Jesus facing Saint Dominic 
Oil on canvas 
Carved and painted  frame

€ 1.000 - 1.500

450
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670
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI (2º METADE)

Adoração dos Pastores 
Óleo sobre madeira

96x79 cm

Portuguese school, 16th century (2nd half )
The Adoration of the Shepherds 

Oil on board

€ 2.000 - 3.000

452
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671
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Santo Bispo 
Óleo sobre tela
78,5x61 cm

Portuguese school, 18th / 19th century
A Holy Bishop 
Oil on canvas

€ 800 - 1.200

672
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
São João Evangelista 
Óleo sobre tela
80x59 cm

Portuguese school, 18th / 19th century
John the Evangelist 
Oil on canvas

€ 500 - 700
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673
DOMINGOS SEQUEIRA ATTRIB. (1768-1837)
Cristo Crucificado 
Óleo sobre tela 
173x110 cm

Bibliografia/Literature: 
AA.VV. - Sequeira 1768-1837. Um Português na Mudança dos tem-
pos, Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 1997, p. 167

Crucified Christ
Oil on canvas

€ 5.000 - 8.000
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674
EX-VOTO
Óleo sobre folha-de-flandres 
Portugal, séc. XIX
26,5x36 cm

An ex-voto
Oil on metal sheet 
Portugal, 19th century

€ 300 - 400

675
EX-VOTO
Óleo sobre folha-de-flandres 
Com inscrição parcialmente apagada 
Portugal, séc. XIX 
(restauros)
25,5x36 cm

An ex-voto
Oil on metal 
Part worn inscription 
Portugal, 19th century 
(restored)

€ 200 - 300

676
EX-VOTO
Naufrágio 
Óleo sobre folha-de-flandres 
Portugal, séc. XIX
26x36,5 cm

An ex-voto
Ship wreck 
Oil on metal sheet 
Portugal, 19th century

€ 200 - 300

678
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Com inscrição “MILAGRE QVE FES N.S.RA DARABIDA 
AO IRMAO E AO ZE GOMES ESTANDO EMPERIGO 
DEVIDA DEHVMA GRANDE MOLESTIA QVE 
TEVE ERECORENDO AMESMA S.RA LOGO FOY 
ESPERMENTANDO MILHORAS EM VINTE DECETEMBRO 
DE 1780 
Portugal, séc. XVIII
20,5x32 cm

An ex-voto
Oil on board 
Inscribed “MILAGRE QVE FES N.S.RA DARABIDA AO 
IRMAO E AO ZE GOMES ESTANDO EMPERIGO 
DEVIDA DEHVMA GRANDE MOLESTIA QVE 
TEVE ERECORENDO AMESMA S.RA LOGO 
FOY ESPERMENTANDO MILHORAS EM VINTE 
DECETEMBRO DE 1780” 
Portugal, 18th century

€ 300 - 400

679
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Com inscrição 
Portugal, séc. XVIII/XIX
19x30 cm

An ex-voto
Oil on panel 
Inscribed 
Portugal, 18th / 19th century

€ 300 - 400

680
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Com inscrição “? NS DARABIDA ? 
PATRICIO” 
Portugal, séc. XIX
21x30,5 cm

An ex-voto
Oil on board 
Inscribed “? NS DARABIDA ? PATRICIO” 
Portugal, 19th century

€ 200 - 300

677
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Com inscrição “MILAGRE Q FEZ N.SNR.ª DA RABIDA A LUIZ 
NA TERRA DO MONTE SANTO LEVANDO INOCENTE M.TE 
HUM TIRO, POR HUM SOLDADO INGLES DO REGIMENTO NO 
27 O QUAL A PEGANDOSE COMA. DA SNRª FICOU LIVRE DO 
PRIGO/ NO ANNO DE 1812” 
Portugal, séc. XIX (inícios)
32x43cm

An ex-voto
Oil on board 
Inscribed “MILAGRE Q FEZ N.SNR.ª DA RABIDA A LUIZ NA 
TERRA DO MONTE SANTO LEVANDO INOCENTE M.TE 
HUM TIRO, POR HUM SOLDADO INGLES DO REGIMENTO 
NO 27 O QUAL A PEGANDOSE COMA. DA SNRª FICOU 
LIVRE DO PRIGO/ NO ANNO DE 1812” 
Portugal, early 19th century

€ 380 - 500
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685
CRISTO CRUCIFICADO 
Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Decoração parcialmente policromada 
Cruz e peanha em pau-santo com terminais em 
madeira entalhada e dourada 
Resplendor e placa em prata, sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Séc. XVIII
34x25 cm (Cristo) 
99x52 cm (total)

A crucified Christ
Indo-Portuguese ivory sculpture 
Part polychrome decoration 
Rosewood cross and stand of carved and gilt wooden 
terminals 
Silver radiant halo and plaque unmarked in accordance 
with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C 
18th century

€ 1.200 - 1.800

681
CRISTO CRUCIFICADO 
Escultura em marfim 
Cruz em marfim  
Assinado “Déan” 
Europa, Séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
57x30cm 

A crucified Christ
Ivory sculpture 
Ivory cross 
Signed “Déan” 
Europe, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 500 - 800

682
CRISTO CRUCIFICADO

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Cruz em pau-santo 

Séc. XVIII/XIX
27x22 cm (Cristo) 

40x25 cm (total

A crucified Christ
Indo-Portuguese ivory sculpture 

Rosewood cross 
18th / 19th century

€ 500 - 800

683
SANTO ANTÓNIO 
Escultura Indo-portuguesa em marfim  
Base não original em madeira  
Séc. XVII 
(defeitos)
Alt.: 13 cm 

Saint Anthony
Indo-Portuguese ivory sculpture 
Wooden stand not original 
17th century 
(faults)

€ 300 - 500

684
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Escultura em marfim  
Base Indo-portuguesa em madeira com vestígios de 

dourado  
Europa, Séc. XVIII

Alt.: 11 cm (marfim)

The Virgin of The Immaculate Conception
Ivory sculpture 

Indo-Portuguese wooden stand with  remnants of gilding 
Europe, 18th century

€ 300 - 500

686
CRISTO CRUCIFICADO

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Decoração parcialmente policromada e dourada 

Cruz e base em pau-santo com terminações em madeira entalhada, vazada, 
recortada e dourada 

Resplendor e placa em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 

Séc. XVIII 
(faltas e defeitos)

28x21,5 cm (Cristo) 
92x42,5 cm (total)

A crucified Christ
Indo-Portuguese ivory sculpture 

Part polychrome and gilt decoration 
Rosewood cross and stand of carved, pierced, scalloped and gilt terminals 

Silver radiant halo and plaque 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 

18th century 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

460
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687
SÃO JOÃO BAPTISTA 
Escultura em terracota  
Decoração policromada  
Séc. XVII 
(faltas e defeitos) 
Alt.: 15 cm 

Saint John The Baptist
Terracotta sculpture 
Polychrome decoration 
17th century 
(losses and faults)

€ 200 - 300

692
S. JOSÉ
Escultura em madeira entalhada, policromada e 
dourada 
Açucena em metal filigranado e resplendor indo-
português em prata Sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 52 cm

Saint Joseph
Carved, polychrome and gilt wooden sculpture 
Metal filigree lily and Indo-Portuguese silver radiant halo 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2 C 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 800 - 1.200

693
SANTA
Escultura Indo-Portuguesa 
Em madeira entalhada e pintada 
Mãos e rosto em marfim 
Resplendor em prata sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, art.2, 
nº2, alínea C 
Séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 38,5 cm

A Saint
Indo-Portuguese sculpture 
Carved and painted wood 
Ivory face and hands 
Silver radiant halo unmarked in compliance 
with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
18th century 
(minor losses and faults)

€ 600 - 800

694
SÃO TOMÁS DE AQUINO

Escultura Indo-Portuguesa 
Em madeira entalhada, policromada e 

dourada 
Mãos e cabeça em marfim 

Séc. XVIII
Alt.: 23 cm

Saint Thomas Aquinas
Indo-Portuguese sculpture 

Carved, polychrome and gilt wood 
Ivory hands and head

€ 350 - 600

688
MENINO JESUS BOM PASTOR
Escultura em madeira 
Decoração entalhada, policromada e 
dourada 
Portugal, séc. XVII/XVIII
Alt.: 12,5 cm

The Child Jesus as The Good Shepherd
Wooden sculpture 
Carved, polychrome and gilt sculpture 
Portugal, 17th / 18th century

€ 400 - 600

689
SANTO ONOFRE
Escultura em terracota 
Decoração policromada  
Séc. XX 
(partido e colado)
Alt.: 20,5cm

Saint Onuphrius 
Terracotta sculpture 
Polychrome decoration 
20th century 
(broken and glued)

€ 100 - 150

690
S. JOÃO BAPTISTA 
Escultura em terracota  
Decoração policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 33 cm

Saint John The Baptist
Terracotta sculpture 
Polychrome decoration 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 200 - 300

691
SANTO

Em madeira entalhada, policromada e dourada 
Europa, Séc. XVII 
(faltas e defeitos)

Alt.: 23 cm 

A Saint
Carved, polychrome and gilt wood 

Europe, 17th century 
(losses and faults)

€ 150 - 200

462

463



695
IMPORTANTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada  
Representada de pé, de mãos postas em oração, assente sobre o Crescente de Lua e três cabeças de anjo aladas 

Longos cabelos caindo em madeixas onduladas 
Coroa em prata dourada sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 

Espanha, séc. XVII/XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)

Alt.: 90 cm

Proveniência: 
Esta peça é proveniente da capela do Convento del Carmén, mandado construir pela Duquesa de Osuna, Maria 

del Carmen Tellez de Girón, que casou com o 2º Duque de Aveiro e cujos bens foram depois comprados pelos 
Duques de Palmela.

An important Virgin of the Immaculate Conception
Carved, painted and gilt sculpture 

The Virgin is portrayed standing in prayer on the lunar crescent from which emerge three winged angel heads 
Her long waved hair falling over the shoulders 

Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Spain, 17th / 18th century 

(minor losses and faults)
Provenance: 

This image originates from the Convent del Carmén chapel that was commissioned by the Duchess of Osuna, Maria del 
Carmen Tellez de Girón, who married the 2nd Duke of Aveiro whose estate was later acquired by the Dukes of Palmela.

€ 6.000 - 8.000
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696
GRANDE SINETA DE EUCARISTIA
Em latão  
Com batente 
Portugal, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 57 cm

A large Eucharist bell
Brass 
With clapper 
Portugal, 19th/20th century 
(signs of wear)

€ 300 - 500

699
CONJUNTO DE DOIS RELICÁRIOS DE PÉ ALTO
Em metal amarelo 
Um com moldura de filigrana 
Séc. XIX
Alt.: 20,5 cm (maior)

A group of two footed reliquaries
Yellow metal 
One of filigree frame 
19th century

€ 300 - 500

697
PAR DE RELICÁRIOS

Em forma de custódia 
Madeira dourada e recortada 

Frente revestida a folha de metal relevado 
com volutas e concheados 

Ao centro com relíquias 
Europa, séc. XVIII

Alt.: 23 cm

A pair of reliquaries
Monstrance shaped 

Gilt and scalloped wood 
The front coated in volute and shell reliefs 

decoration metal sheet 
Centre with relics 

Europe, 18th century

€ 300 - 600

698
PAR DE PALMITOS
Em madeira e outros materiais 
Índia, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 84 cm

A pair of palm  shaped elements
Leather on wood(?) 
Carved wooden stand 
India, 18th century 
(losses and faults)

€ 200 - 400

700
TAÇA
Em madeira torneada e prata inglesa 
Centro do fundo decorado com medalhão 
de Nossa Senhora com o Menino 
Marcas de garantia de Sheffield, para 
1930/31, de Thomas Bradbury & Sons
6x19,5 cm

A bowl
Turned wood and English silver 
Central medallion with the Virgin and Child 
Sheffield assay mark for 1930/31 and maker’s 
mark Thomas Bradbury & Sons

€ 150 - 200

466
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701
PIETÁ
Grupo escultórico representando Jesus Cristo 
nos braços de Nossa Senhora, ladeados por Maria 
Madalena e São João  
Em terracota com decoração policromada 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(restauros, pequenas faltas e defeitos)
22x45 cm

A Pieta
Sculptural group depicting Christ on the Virgin Mary’s 
arms, flanked by Mary Magdalene and Saint John 
Polychrome terracotta 
Portugal, 17th / 18th century 
(restoration, minor losses and faults)

€ 600 - 1.000

702
CAIXA DE ESMOLAS DE PAREDE
Em madeira  
Decoração policromada representando almas do 
Purgatório e Cristo crucificado 
Inscrição na frente “COM VOSSA ESMOLA E ORASAO 
VOS LEMBRAI DAS ALMAS DO PURGATORIO QUE EM 
TANTAS PENAS ESTAO ANNO D 1805” 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
44x19,5x21 cm

A wall mounted donations box
Painted wood  
Polychrome decoration depicting souls in purgatory and the 
Crucified Christ 
Inscribed to front: “COM VOSSA ESMOLA E O RASAO 
VOS LEMBRAI DAS ALMAS DO PURGATORIO QUE EM 
TANTAS PENAS ESTAO ANNO D 1805” 
Portugal, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 400 - 600

703
NOSSA SENHORA DO CARMO COM 
MENINO JESUS OFERECENDO 
ESCAPULÁRIO A SÃO SIMÃO STOCK 
Em alabastro  
Decoração policromada  
Europa, Séc. XVII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 23cm 

The Virgin of Mount Carmel with the Child Jesus 
offering Saint Simon Stock the devotional scapular
Alabaster 
Polychrome decoration 
Europe, 17th century 
(losses and faults)

€ 800 - 1.500

704
ATRIL
Em madeira pintada com motivos florais 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
26x30 cm

A lectern
Painted floral decoration 
Portugal,  18th century 
(losses and faults)

€ 200 - 300

468
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709
NOSSA SENHORA E O MENINO 
Escultura em madeira entalhada e policromada 
Olhos em vidro 
Coroas e Sagrado Coração em prata sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 
2, alínea c 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 80 cm

The Virgin and Child
Carved, polychrome and gilt wood 
Glass eyes 
Silver crowns  and Sacred Heart, unmarked in 
compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

705
LAMPARINA DE SUSPENSÃO DE ALTAR
Em prata, possivelmente francesa, sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 
2, alínea c 
Copo para vela em vidro em formato coração 
Séc. XIX/XX
Alt.: 69cm 

A altar suspension lamp
Silver, possibly French 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2 C 
Heart shaped glass liner 
19th / 20th century

€ 100 - 150

706
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Em porcelana 
Vestígios de dourado  

Europa, Séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

Alt.: 21,5 cm 

The Virgin of Grace
Porcelain 

Remnants of gilding 
Europe, 19th century 

(minor losses and faults)

€ 150 - 200

707
NOSSA SENHORA COM O MENINO E JESUS
Conjunto de duas esculturas em porcelana  
Decoração policromada e dourada  
Possivelmente Itália, séc. XIX  
(uma com restauro na base)
Alt.: 8,5 cm 

The Virgin and Child and Christ
Two porcelain sculptures 
Polychrome and gilt decoration 
Possibly Italy, 19th century 
(one restored to base)

€ 50 - 60

708
MENINO JESUS

Em porcelana da fábrica da Vista Alegre  
Decoração policromada e dourada 

Portugal c. 1870/1880 
Coroa em prata sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
Alt.: 13,5 cm

The Child Jesus
Vista Alegre porcelain 

Polychrome and gilt decoration 
Portugal, ca.1870/1880 

Unmarked silver crown in compliance with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300
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710
MENINO JESUS ENTRONIZADO
Em madeira entalhada e policromada 
Cadeira em madeira entalhada e dourada 
Resplendor em prata sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Europa, séc. XVIII/XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
27x12x16 cm (total)

An enthroned Child Jesus
Carved and polychrome wooden figure 
Carved and gilt wooden chair 
Silver radiant halo unmarked in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Europe, 18th / 19th century

€ 400 - 600

711
S. MANUEL

Escultura em madeira entalhada e 
policromada 

Setas em metal e resplendor em prata 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)

Alt.: 38,5 cm

Saint Emanuel
Carved and polychrome wooden sculpture 

Metal arrows and silver radiant halo 
Unmarked in compliance with Decree-Law 

120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Portugal, 19th century 

(losses and faults)

€ 300 - 500

712
S. PEDRO 
Escultura em gesso 
Decoração policromada e dourada 
Portugal, Séc. XX
Alt.: 32cm 

Saint Peter
Polychrome and gilt sculpture 
Portugal, 20th century

€ 200 - 300

714
S. FRANCISCO XAVIER
Escultura em madeira entalhada policromada e 
dourada  
Resplendor em prata sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Peanha em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 46 cm

Saint Francis Xavier
Carved, polychrome and gilt wooden sculpture 
Unmarked silver radiant halo in compliance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Carved and gilt wooden bracket 
Portugal, 19th century 
(losses and faults)

€ 400 - 800

713
PAR DE TOCHEIROS D. JOSÉ

Em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 

(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 53 cm

A pair of  large D.José candle stands
Carved and gilt wood 

Portugal, 18th century 
(minor losses and faults)

€ 300 - 500

715
MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO

Em madeira entalhada e policromada  
Túnica e capa em seda, cortada a fio metálico representando 

motivos vegetalistas  
Sapatos, orbe em prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Coroa em prata com marcas de contraste italianas e com aplicações 

de vidros coloridos 
Europa, Séc. XVIII 

Alt.: 80 cm 

A Salvator Mundi
Carved and polychrome wood 

Silk and metal thread tunic and cape of foliage motifs decoration 
Silver shoes and orb unmarked in accordance with Decree-Law 120/2017, 

art. 2º, nº 2 C 
Silver crown with Italian hallmarks and applied coloured glass beads 

Europe, 18th century

€ 800 - 1.200
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716
PAR DE PEANHAS ESTILO D. MARIA 

Em madeira entalhada, marmoreada e dourada 
11x12,5x6 cm 

A pair of D.Maria style stands
Carved, marbled and gilt wood

€ 100 - 200

720
SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura em madeira entalhada, policromada 
e dourada 
Resplendores em prata sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 45,5 cm

Saint Anthony with The Child Jesus
Carved polychrome and gilt wooden sculpture 
Silver radiant halos 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Portugal, 18th century 
(minor losses and faults)

€ 1.000 - 2.000

721
NOSSA SENHORA DO CARMO COM O MENINO

Escultura em madeira entalhada, policromada e dourada 
Coroa em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 

art. 2, nº 2, alínea c 
Portugal, séc. XIX 

(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 32,5 cm

The Madonna of Mount Carmel with The Child 
Carved, polychrome and gilt wooden sculpture 

Unmarked silver crown in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, 
nº.2 C 

Portugal, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 500 - 800

717
PAR DE PALMITOS
Base em madeira entalhada e dourada 
Ramos em vidrinhos 
Europa, séc. XX
Alt.: 49 cm

A pair of palm shaped elements
Carved and gilt wooden stand 
Glass branches 
Europe, 20th century

€ 200 - 400

718
PEANHA D. JOSÉ/D. MARIA
Em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
14x13x12 cm

A D.José/D.Maria bracket
Carved and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 100 - 150

719
PAR DE PEANHAS ESTILO D. JOSÉ 

Em madeira e gesso dourados 
representando motivos vegetalistas 

19x17x10,5 cm 

A pair of D. José style stands
Gilt wood and gesso of foliage motifs decoration

€ 150 - 200
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722
FRAGMENTO DE TALHA D. JOSÉ COM 
SÃO JOÃO BAPTISTA 
Fragmento em carvalho  
Decoração entalhada com volutas, 
concheados e motivos vegetalistas  
São João Baptista em teca entalhada 
Séc. XVIII  
(faltas, defeitos, restauros e adaptações)
Alt.: 55cm (fragmento de talha) 
Alt.: 19cm (São João)

A D. José carved fragment with John The Baptist
Oak fragment 
Carved decoration of volutes, shells and foliage 
motifs. Carved teak John The Baptist figure 
18th century 
(losses, faults, restoration and adaptations)

€ 300 - 500

725
CRISTO CRUCIFICADO
Em madeira entalhada e policromada 
Resplendor e placa em prata sem marcas ao 
abrigo do Decreto de Lei 120/2017, art. 2º, nº 2C 
Cruz e peanha em pau santo 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
65x28 cm

A crucified Christ
Carved and polychrome wood 
Silver radiant halo and plaque unmarked in accordance 
with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C 
Rosewood cross and plaque 
Portugal, 19th century 
(losses and faults)

€ 300 - 500

723
NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 
Escultura em madeira entalhada  
Verso assinado “ACN” 
Portugal, Séc. XX
Alt.: 29,5cm

The Madonna of The Olive Branch
Carved wooden sculpture 
Signed to back “ACN” 
Portugal, 20th century

€ 100 - 150

724
MONARCA
Em madeira entalhada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 59 cm

A king
Carved wood 
Portugal, 18th century 
(losses, faults and restoration)

€ 200 - 300

726
S. JOÃO BAPTISTA E PEANHA 
Escultura em terracota 
Decoração policromada 
Portugal, Séc. XIX 
Peanha em madeira entalhada e dourada  
Portugal, Séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 14,5cm (São João) 
7,5x11,5x10,5cm (peanha)

Saint John The Baptist and stand
Terracotta sculpture 
Polychrome decoration 
Portugal, 19th century 
Carved and gilt wooden stand 
Portugal, 18th / 19th century 
(losses and faults)

€ 250 - 400

727
S. JOÃO BAPTISTA
Escultura em terracota  

Decoração policromada  
Portugal, Séc. XIX 

(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 24cm 

Saint John The Baptist
Terracotta sculpture 

Polychrome decoration 
Portugal, 19th century 

(minor losses and faults)

€ 150 - 200
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728
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Santo António com o Menino  
Pintura sobre papel  
Moldura em madeira entalhada e dourada 
representando flores  
(faltas e defeitos)
20x15 cm 

European school, 18th / 19th century
Saint Anthony and The Child 
Painting on paper 
Carved and gilt floral wooden frame 
(losses and faults)

€ 100 - 150

729
RELICÁRIO 
Gravura a negro sobre papel ao centro, 
representando Senhor da Cana Verde 
Pintado posteriormente com objectos da 
Paixão  
Moldura em madeira raiada e dourada 
Europa, Séc.XVIII/XIX 
(Faltas e defeitos)
22x20cm 

A reliquary
Central print depicting Jesus of The Green Cane 
Later painted with symbols of the Passion of 
Christ 
Striped and gilt frame 
Europe, 19th / 19th century 
(losses and faults)

€ 100 - 150

730
REGISTO “NOSSA SENHORA DA 
ARRÁBIDA”
Gravura a negro sobre papel 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
Moldura posterior forrada a vários tecidos 
e galões
40x25 cm (total)

A “Nossa Senhora da Arrábida” votive print
Black ink print on paper 
Portugal, 18th / 19th century 
Textiles and trims coated frame

€ 100 - 150

731
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Em madeira entalhada parcialmente marmoreada e 
dourada 
Centro com pintura do século XX sobre vidro 
representando Sagrado Coração de Jesus  
Assinada “ANTONIOVS LIMA ET EMANVEL ABREV LIMA 
PINXERVNT” 
Europa, séc. XVIII
Alt.: 63 cm

The Sacred Heart of Christ
Part marbled and gilt carved wood 
Europe, 18th century 
Central 20th century painting on glass depicting the Sacred Heart 
of Christ 
Signed  “ANTONIOVS LIMA ET EMANVEL ABREV LIMA 
PINXERVNT”

€ 800 - 1.200
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732
PAR DE MÍSULAS ESTILO D. JOSÉ 
Em madeira entelhada, dourada e 
marmoreada  
Portugal, séc. XX 
(faltas e defeitos)
19x26,5x13cm 

A pair of D.José style brackets
Carved, gilt and marbled wood 
Portugal, 20th century 
(losses and faults)

€ 150 - 200

733
PAR DE PEANHAS D. MARIA 
Em madeira entalhada, marmoreada e 
dourada 
Portugal, Séc. XVIII/XIX 
(Pequenas faltas e defeitos)
37x30,5x18cm

A pair of D.Maria brackets
Carved, marbled and gilt wood 
Portugal, 18th / 19th century 
(minor losses and faults)

€ 200 - 300

735
PAR DE ANJOS 
Em bronze  
Bases não originais em acrílico 
Alt.: 17 cm 

A pair of angels
Bronze 
Later perspex stands

€ 200 - 300

736
ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942)
Nossa Senhora da Conceição  
Escultura em bronze patinado  
Assinado, datado e dedicado “À Senhora Duquesa 
de Palmella”, 1914(?)  
(fundição moderna)
Alt.: 60cm 

The Virgin of The Immaculate Conception
Patinated bronze sculpture 
Signed, dated and dedicated to  “À Senhora Duquesa de 
Palmella”, 1914(?)  
(modern cast)

€ 800 - 1.200

734
ESPELHO BARROCO 
Em madeira entalhada, dourada e pintada 
Séc. XX
90x116cm 

A Baroque mirror
Carved, gilt and painted wood 
20th century

€ 300 - 400
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737
PAR DE PUTTI
Esculturas em madeira entalhada, policromada e dourada 
Um segurando ramo de flores e outro segurando pássaro 
Assentes sobre plintos em madeira marmoreada 
Europa, séc. XVIII 
(indicios de insectos xilófagos e restauros)
Alt.: 170 cm (total)

A pair of putti
Carved, polychrome and gilt wooden sculptures 
One holding flower bouquet the other holding bird 
On marbled wooden plinths 
18th century 
(evidence of woodworm and restoration)

€ 3.000 - 5.000
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738
CAIXA COM TAMPA
Em madeira de oliveira revestida a 
placas de madrepérola esgrafitadas 
representando a Anunciação do Anjo a 
Nossa Senhora e os quatro Evangelistas 
Terra Santa, séc. XIX  
(faltas, defeitos e restauros)
7x21x14 cm

A  box with cover
Sgrafittoed mother-of-pearl coated olive wood 
depicting The Annunciation and the Four 
Evangelists 
Palestine, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 300 - 500

743
COFRE
Em madeira revestida a placas de madrepérola  
Decoração incisa e pintada a verde, encarnado e negro 
representando reservas com São Sebastião, São José, Nossa 
Senhora e Elementos da Paixão de Cristo 
Terra Santa, séc. XVIII/XIX 
(restauros)
26x51x28 cm

A casket
Wooden carcass coated in mother-of-pearl plates 
Green, red and black painted Incised decoration with cartouches depicting 
Saint Sebastian, Saint Joseph, the Virgin Mary and elements of The Passion 
of Christ 
Palestine, 18th / 19th century 
(restoration)

€ 2.000 - 3.000

739
CONJUNTO DE DUAS CONCHAS

Em madrepérola 
Decoração incisa e esgrafitada 

Uma representando Santa Rosa de Viterbo e outra Nossa Senhora e 
São João assistindo à crucificação de Cristo 

Terra Santa, séc. XVIII/XIX
16x15 cm (a maior)

A two shell set
Mother-of-pearl 

Incised and sgrafittoed decoration 
One depicting Saint Rose and the other The Virgin Mary and Saint John 

watching the Christ’s crucifixion 
Palestine, 18th / 19th century

€ 240 - 340

740
CONCHA

Em madrepérola 
Decoração gravada e vazada 

representando cenas da Vida de Cristo 
Terra Santa, séc. XIX

15x15,5 cm

A shell
Mother-of-pearl 

Engraved and pierced decoration with scenes of 
the Life of Christ 

Palestine, 19th century

€ 120 - 220

741
CRISTO CRUCIFICADO
Em madeira de oliveira parcialmente 
revestida a madrepérola 
Decoração incisa e esgrafitada 
Terra Santa, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
33x14 cm

A crucified Christ
Part mother-of-pearl coated olive wood 
Incised and sgrafittoed decoration 
Palestine, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 150 - 200 742
CRUZ DA TERRA SANTA 

Em madeira de oliveira  
Revestida a placas de madrepérola 

representando Cristo crucificado, Padre 
Eterno e Pomba do Espírito Santo, Santa 
Maria Madalena, Nossa Senhora e Santa 

Catarina de Alexandria  
Séc. XIX 

20x11,5 cm 

A Holy Land cross
Olive wood 

Coated in mother-of-pearl plaques depicting 
The Crucifixion, The Holy Father and the 

Dove of The Holy Spirit, Mary Magdalene, The 
Virgin Mary and Saint Catherine of Alexandria 

19th century

€ 150 - 200
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744
CONJUNTO DE TRÊS SACRAS DE 
ALTAR D. JOSÉ/D. MARIA
Em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
Interiores não originais da autoria de 
Antonio Lima e Emanuel Abreu Lima, 
datados de MCMLV
33x41,5 cm (maior) 
25,5x22 cm (menores)

A set of  three D.José/D.Maria altar cards
Carved and gilt wood 
Later interiors by António Lima e Emanuel 
Abreu Lima 
Dated MCMLV

€ 250 - 300

745
MEDALHÃO OVAL
Medalhão em madeira entalhada, 
marmoreada e dourada representando 
símbolos da Paixão de Cristo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
48x39,5 cm

An oval medallion
Carved, marbled and gilt wood depicting 
symbols of the Passion of Christ 
Portugal, 18th / 19th century

€ 400 - 800

746
PAR DE COLUNAS
Em madeira entalhada com motivos 
vegetalistas e figuras de divindades 
Índia, séc. XVII
Alt.:197cm (colunas)

A pair of columns
Foliage and deities carved decoration 
India, 17th century

€ 1.500 - 2.500

747
CRISTO CRUCIFICADO DE GRANDES 

DIMENSÕES
Em madeira entalhada e pintada 

Resplendor e placa em prata com aplicação de minas 
novas (quartzos incolores) 

Séc. XVIII 
(faltas e defeitos)

Alt.: 238 cm (total)

A large crucified Christ
Carved and painted wood 

Silver radiant halo and plaque with applied quartz crystals 
(colourless quartz) 

18th century 
(losses and faults)

€ 1.000 - 1.500
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748
PIA DE ÁGUA BENTA 
Em pedra mármore  
Decoração esculpida em forma de concha 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
11x43,5x40

A Holy Water basin
Marble 
Carved shell decoration  
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 200 - 300

752
PLUVIAL OU CAPA DE ASPERGES
Em seda adamascada bordada a seda policromada e fio metálico 
Decorado com flores e outros motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
135x250 cm

A cope
Polychrome silk and metal thread embroidered damask 
Foliage and floral decoration 
Portugal, 18th century 
(minor faults)

€ 400 - 600

753
COBERTURA E PANO DE ALTAR
Em seda e fio de seda 
Bordado a fio metálico representando 
Agnus Dei e símbolo Mariano 
Portugal, séc. XVIII 
(sinais de uso)
108x53 cm

An altar cloth
Silk and silk thread 
Metal thread embroidered depicting Agnus Dei 
and the Virgin Mary symbol 
Portugal, 18th century 
(signs of wear)

€ 400 - 600

749
FRAGMENTO DE TALHA “POMBA DO 

ESPÍRITO SANTO”
Em madeira entalhada e policromada  

Europa, Séc. XVIII/XIX
36x36cm 

A carved fragment “The Holy Spirit Dove”
Carved and polychrome wood 

Europe, 18th / 19th century

€ 200 - 300

750
GRANDE TOCHEIRO D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em castanho 
Decoração entalhada representando motivos vegetalistas, 
concheados e enrolamentos 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 146,5 cm

A large D.João V/D.José candle stand
Chestnut 
Carved foliage, shells and scroll motifs decoration 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 400 - 800

751
PAR DE BASES 

Em madeira entalhada e pintada 
Europa, Séc. XX  

(pequenas faltas e defeitos)
72x42x39cm

A pair of stands
Carved and painted wood 

Europe, 20th century 
(minor losses and faults)

€ 100 - 150
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754
VITRINE DE SUSPENSÃO 
COM COLECÇÃO DE 
MEDALHAS DIVERSAS
Interior com conjunto de 
medalhas religiosas, registos 
diversos e miniaturas em prata 
e metal
38x77,5 cm

A suspending display cabinet with 
collection of various medals
Interior with religious medals 
collection, various votive prints and 
silver and metal miniatures

€ 500 - 800

755
REGISTO
Moldura em metal amarelo 
Interior com estampas representando 
Sagrado Coração de Jesus e Sagrado 
Coração de Maria
35,5x51 cm

A votive print
Yellow metal frame with prints depicting the 
Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of 
Mary

€ 100 - 150

756
PANO 
Em veludo 
Decoração a fio metálico e lantejoulas 
representando motivos vegetalistas e 
pássaros  
Europa, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
135x93 cm 

A cloth
Velvet 
Metal thread decoration of foliage motifs and 
birds 
Europe, 18th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 800 - 1.200

757
CAIXA PARA CÍRIO PASCAL 

Em madeira pintada 
Topo com cruz  

Frente representado armas do Reino de Portugal 
e porta com inscrição referente aos primeiros 

que fomentaram o culto de Nossa Senhora 
da Arrábida em 1845 e os que promoveram o 

restauro da peça em questão  
Portugal, Séc.XIX 

(restaurada em 1923)
Alt.: 186cm

A box for a pascal candle
Painted wood 

Cross to top 
Front with Portuguese Royal Arms and door with 

inscription relating to the pioneers that encouraged the 
cult of the Virgin of Arrábida in 1845 and those that 

promoted the restoration of this piece 
Portugal, 19th century 

(restored in 1923)

€ 400 - 600

758
MEDALHÃO
Em cera moldada representando Agnus 
Dei e figura de Santo Bispo no verso 
Itália, séc. XVIII 
(defeitos)
11x8,5cm 

A medallion
Moulded wax depicting the Agnus Dei and a 
Holy Bishop figure 
Italy, 18th century 
(faults)

€ 80 - 120

759
CRISTO CRUCIFICADO 
Em metal prateado 
18x16cm 

A Crucified Christ
Silvered metal

€ 100 - 150
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760
CONJUNTO DE NOVE AZULEJOS
Todos de temas religiosos 
Três a vinoso, cinco a azul e um a azul, 
amarelo e vinoso  
De várias dimensões 
Portugal e Holanda, séc. XVII e séc. XVIII

A set of nine tiles
All religious themed 
Three in manganese, five in blue and one in 
blue, yellow and manganese decoration 
Portugal and Holland, 17th and 18th centuries

€ 250 - 400

761
AZULEJO 
Almas do purgatório  
Decoração em tons de azul, amarelo e vinoso  
Cartela com inscrição “PAI / MAS MARIA N” 
Portugal, Séc. XVII 
(restauro, faltas e defeitos)
18,5x15,5cm 

Proveniência/Provenance:  
Coleção Comandante Ernesto de Vilhena.  
Integrou o leilão da Leiria & Nascimento em 
Novembro de 1985, lote 102. 
A tile
Purgatory souls 
Blue, yellow and manganese decoration 
Inscribed frame  “PAI / MAS MARIA N” 
Portugal, 17th century 
(restoration, losses and faults)

€ 200 - 300

762
S. JOSÉ COM O MENINO 

Placa em cerâmica vidrada  
Decoração policromada  

Europa, séc. XIX 
(cabelo)

53x36cm

Saint Joseph and The Child
Glazed ceramic plaque 
Polychrome decoration 

Europe, 19th century 
(hairline)

€ 400 - 600

763
GENUFLEXÓRIO 
Em madeira escurecida  
Decoração entalhada representando cruz 
e motivos vegetalistas, assento e almofada 
forrados a veludo 
Portugal, Séc. XIX
89x39x60cm 

A prayer chair
Darkened wood 
Cross and foliage motifs carved decoration, 
velvet seat and cushion upholstery 
Portugal, 19th century

€ 100 - 200

764
PAR DE GENUFLEXÓRIOS NEOGÓTICOS 
Em madeira escurecida  
Decoração entalhada representando cruz, 
assento e almofada forrados a veludo 
Portugal, Séc. XX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
76x44,5x46cm 

A pair of neogothic prayer chairs
Darkened wood 
Cross carved decoration, velvet seat and cushion 
upholstery 
Portugal, 20th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 200 - 300
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765
CONJUNTO DE SETE REGISTOS 
S. Manuel, Sta. Luzia, Sra. Da Rocha, Sagrado Coração 
de Jesus, Sagrada Família, Sagrado Coração de Maria, 
Santa Teresa do Menino Jesus e Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha 
Europa, séc. XIX/XX
28,5x23 cm (maior)

A group of seven votive prints
Saint Emmanuel, Saint Lucy, The Virgin of the Rock, The 
Sacred Heart of Christ, The Holy Family, The Sacred Heart of 
Mary, Saint Theresa of The Child Jesus and The Virgin of The 
Immaculate Conception of the Rock 
Europe, 19th/20th century

€ 400 - 600

766
PIA DE ÁGUA BENTA
Em metal prateado 
Decoração relevada representando ao 
centro Nossa Senhora do Carmo com o 
Menino 
Possivelmente Itália, séc. XIX/XX
31x16,5 cm

A Holy water font
Silvered metal 
Reliefs decoration with The Madonna of Mount 
Carmel with The Child Jesus 
Possibly Italy, 19th / 20th century

€ 100 - 150

767
PIA DE ÁGUA BENTA ARTE NOVA 

Em prata, Contraste Javali 833/1000 
(1887-1938) e de ourives da mesma época 

Depósito em vidro com aro em prata  
Centro em madeira pintada representando 

Nossa com o Menino 
Alt.: 21 cm 

98g

An Art Nouveau holy water font
Silver, Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) 

and same date maker’s mark 
Silver rimmed glass liner 

Painted wooden centre depicting the Virgin and 
Child

€ 200 - 300

768
MOLDURA DE SUSPENSÃO
Em metal prateado e relevado 
representando motivos vegetalistas 
Ao centro com gravura francesa 
representando Sagrado Coração de Maria 
França, séc. XIX/XX
16x10 cm

A suspension frame
Silvered metal of foliage reliefs decoration 
Central French print depicting the Sacred Heart 
of Mary 
France, 19th / 20th century

€ 150 - 200

769
CRUZ RELICÁRIO 

Em prata portuguesa, possivelmente séc. 
XVIII 

Decorada com IHS e símbolos da Paixão 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
9,5x5 cm

55 gr.

A reliquary cross
Portuguese silver,possibly 18th century 

Decoration with IHS and Symbols of the 
Passion of Christ 

Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 120 - 180
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770
ÍCONE RUSSO
Pintura sobre madeira 
Representando Nossa Senhora e Apóstolos 
Ocklade em metal prateado  
Rússia, séc. XX
22,5x18 cm

A Russian Icon
Painted on panel 
The Virgin Mary and Apostles 
Silvered metal oklad 
Russia, 20th century

€ 350 - 500

772
ÍCONE RUSSO 

Oklade em prata representando figura de 
Nossa Senhora com o Menino  

Caixa com porta de vidro e inscrição em 
cirílico 

Marca de garantia russa de 84 zolotniks 
Séc. XIX/XX 

29x24,5cm 

A Russian icon
Oklade in silver representing the figure of Our 

Lady with the Child 
Box with glass door and Cyrillic inscription 

Russian assay mark of 84 zolotniks 
19th/20th century

€ 450 - 600

771
ÍCONE RUSSO 
Em prata, séc. XIX de 840/1000 
Nossa Senhora com o Menino 
Oklade em prata dourada com decoração 
guilhochada  
Contraste de Moscovo de 1886 e marca de 
ourives não identificável 
(sinais de uso)
18x14,5 cm 

A Russian icon
Silver 840/1000, 19th century 
The Virgin and Child 
Gilt silver oklad of guilloche decoration 
Moscow assay-mark 1886 and unidentified 
maker’s mark 
(signs of wear)

€ 400 - 600

773
ESCOLA RUSSA, SÉC. XIX
Esmalte pintado  
Representando Coroação de Nossa 
Senhora como Rainha do Céu e da Terra 
pela Santíssima Trindade, e outros santos 
10x7,5 cm 

Russian school, 19th century
Painted enamel 
Depicting the Coronation of the Virgin by the 
Holy Trinity and other Saints

€ 200 - 400

774
ESCOLA RUSSA, SÉC. XIX

Esmalte policromado  
Representando figuras religiosas 

7,5x6 cm 

Russian school, 19th century
Polychrome enamel 

Depicting religious figures

€ 200 - 400
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775
PENDENTE
Em metal amarelo e esmaltes 
policromados com a inscrição IHS e santo 
eremita no verso 
Séc. XVI 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
7,5x7,5cm

A pendant
Yellow metal and polychrome enamels inscribed 
IHS and hermit Saint to back 
16th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 250 - 300

776
PENDENTE
Em metal amarelo e esmaltes 
policromados representando cálice e 
hóstia 
Verso com imagem da Ascensão de Cristo 
Toledo, séc. XVII (1º Quartel) 
(faltas e defeitos)
6x5,5 cm

A pendant
Yellow metal and polychrome enamels depicting 
chalice and  wafer 
Back with the Ascension of Christ 
Toledo, 17th century (1st quarter) 
(losses and faults)

€ 100 - 200

777
PENDENTE
Em metal amarelo 
Decoração em esmaltes policromados com 
imagem de Nossa Senhora das Dores 
Toledo, séc XVII (1º Quartel) 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
8x7,5 cm

A pendant
Yellow metal and polychrome enamels 
Back of pierced decoration and the Virgin Mary 
insignia 
16th century

€ 200 - 300

778
PENDENTE
Em metal amarelo e esmaltes 
policromados  
Centro com pintura de freira em oração 
Séc. XVII 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
5,8x5,5 cm

A pendant
Yellow metal and polychrome enamels  
In the middle painting of praying nun 
17th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 200 - 250
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779
PENDENTE
Em metal amarelo 
Decoração a esmalte policromado 
representando Nossa Senhora 
Espanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
7x6 cm

A pendant
Yellow metal 
Polychrome enamel decoration with The Virgin 
Mary 
Spain, 16th / 17th century 
(signs of wear, losses and faults)

€ 80 - 120

783
PENDENTE
Em filigrana dourada 
Centro com fragmento de papel pintado e 
madrepérola no verso
7,5x7,5 cm

A pendant
Gilt filigree  
Center with paper fragment and mother-of-
pearl to back

€ 200 - 300

784
PENDENTE
Em metal 
Decoração vazada com representação de 
Anjos ladeando Ostensório 
Espanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
7x6 cm

A pendant
Metal 
Pierced decoration of Angels flanking 
monstrance 
Spain, 16th / 17th century 
(signs of wear, losses and faults)

€ 80 - 120

785
PENDENTE
Em metal amarelo e esmaltes 
policromados 
Verso com decoração vazada 
representando símbolo Mariano 
Séc. XVI 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
6,5x6 cm

A pendant
Yellow metal and polychrome enamels 
Back of pierced decoration representing the 
Virgin Mary insignia 
16th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 200 - 300

780
PENDENTE

Em metal amarelo  
Decoração a esmalte policromado 

representando Nossa Senhora 
Espanha, séc. XVI/XVII 

(sinais de uso, faltas e defeitos)
6,5x5,5 cm

A pendant
Yellow metal 

Polychrome enamel decoration depicting the 
Virgin Mary 

Spain, 16th / 17th century 
(signs of wear, losses and faults)

€ 150 - 200

781
PENDENTE
Em metal amarelo 
Decoração vazada com inscrição IHS 
Espanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
5,5x4,5 cm

A pendant
Yellow metal 
Pierced decoration inscribed IHS 
Spain, 16th / 17th century 
(signs of wear, losses and faults)

€ 80 - 120

782
MEDALHÃO

Em metal amarelo e esmaltes 
policromados 

Centro com miniatura representando 
Santo Bispo 

Séc. XVI 
(faltas, defeitos e restauros)

10x7 cm

A Medallion
Yellow metal and polychrome enamels 

Central miniature depicting Holy Bishop 
16th century 

(losses, faults and restoration)

€ 200 - 300
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786
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Santo Antão 
Pintura sobre cobre 
Moldura em prata sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c
6x4,5 cm

European school, 17th century
Saint Anthony Hermit 
Painting on copper 
Silver frame, unmarked in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300

787
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Ecce Homo  
Miniatura sobre cobre 
5,5x5 cm 

European school, 17th century
Ecce Homo 
Miniature on copper

€ 200 - 300

789
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC XVII/XVIII
Sagrada Família com Menino Jesus, Nossa Senhora, São 
José, Santa Ana e São Joaquim 
Possivelmente pintura sobre papel 
Moldura em prata 
Verso com decoração incisa representando brasão 
Almeida ou Melo encimado por coroa de conde e por 
galero cardinalício
Diam.: 6,5 cm

Portuguese school, 17th / 18th century
The Holy Family with The Child Jesus, The Virgin Mary, Saint 
Joseph, Saint Anne and Saint Joaquim 
Possibly painted on paper 
Silver frame 
Incised decoration to back of Heraldic shield for Almeida or 
Melo toped by a count’s coronet and cardinal hat

€ 200 - 300

788
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Santo Bispo 
Pintura sobre cobre 
Moldura em prata sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
5x4 cm

European school
Holy Bishop 
Painting on copper 
Unmarked frame in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 100 - 200
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790
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Nossa Senhora do Carmo com o Menino 
Pintura sobre papel
8,5x6,5 cm

European school, 18th / 19th century
The Madonna of Mount Carmel with The Child 
Jesus 
Painting on paper

€ 120 - 200

791
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
S. Francisco de Assis, segurando os 

atributos da Paixão de Cristo 
Miniatura sobre cobre

7x5,5 cm

European school, 17th century
Saint Francis of Assisi holding the attributes of 

the Passion of Christ 
Miniature on copper

€ 200 - 300

794
MEDALHÃO DUPLO
Em âmbar esculpido representando São 
Francisco de Assis e no verso Santo não 
identificado 
Moldura em prata trabalhada 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Europa, séc. XV/XVII
4x5 cm

A double medallion
Carved amber depicting Saint Francis of Assisi 
on the front and an unidentified Saint to the 
back 
Silver frame 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300

795
PAR DE PLACAS
Em esmalte sobre cobre representando as 
deusas Flora e Diana 
Molduras em madeira 
Limoges, séc. XIX 
(indício de xilófagos)
17x10 cm

A pair of plaques
Enamel on copper depicting the goddesses Flora 
and Diana 
Wooden frames 
Limoges, 19th century 
(evidence of woodworm)

€ 400 - 600

792
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
São José com o Menino 
Verso com Nosso Senhor dos Paços 
Moldura em prata sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c
7x6 cm

Portuguese school, 18th century
Saint Joseph with The Child 
On the back a depiction of Jesus carrying the 
Cross 
Silver frame, unmarked frame in compliance 
with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300

793
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII
Miniatura sobre cobre representando 
Nossa Senhora coroada  
Verso com gravura colorida representando 
Cristo atado à coluna
6,5x5 cm

Spanish school, 17th century
Miniature on copper depicting the Crowned 
Virgin Mary 
Coloured print to back depicting Christ tied to 
the column

€ 250 - 300
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796
SANTA TERESA D’ÁVILA 
Em pasta de vidro Etling 
Assente em base de prata portuguesa 
Gravado “Joalharia do Carmo” 
Sem marcas de contraste, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c
Alt.: 28 cm

Saint Theresa of Avila
Etling glass paste on a Portuguese silver stand 
Engraved “Joalharia do Carmo” 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 250 - 300

797
RELICÁRIO DE SANTO ANTÓNIO PARAVINI
Estrutura em madeira revestida a prata  
Decoração relevada e cinzelada representando motivos 
vegetalistas, concheados e enrolamentos 
Interior em prata e prata dourada com flores esculpidas e 
relíquias 
Verso forrado a bronze 
Europa, séc. XVIII 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
34x18 cm

A reliquary for Saint Anthony Paravini
Wooden sculpture coated in repousse and chiselled silver of foliage 
motifs, shells and scrolls 
Inner white and gilt silver decoration of sculpted flowers and relics 
Bronze lined back 
Europe, 18th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 1.000 - 1.500

798
CRUCIFIXO COM ESTOJO D. JOSÉ
Cruz em pau-santo e aplicações em prata 
Cristo com resplendor, raios de luz, 
terminais placa e Nossa Senhora em prata 
sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Estojo em pele de cação 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 33 cm

A D.José crucifix with case
Rosewood cross of silver applied elements 
Silver radiant halo, terminals, plaque and Virgin 
Mary, unmarked in accordance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C 
Chagrin case 
Portugal, 18th century 
(minor losses and signs of wear)

€ 1.000 - 1.500
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799
CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS 
Composto por: dois cálices de missa e uma 
bandeja oval  
Em estanho  
Portugal, Séc. XIX
Alt.: 24cm (cálice maior) 
14x23,5cm (bandeja)

A group of three pieces
Two chalices and an oval tray 
Pewter 
Portugal, 19th century

€ 100 - 200

800
NAVETA 
Em prata portuguesa do séc. XX, segundo modelo do séc. XVI  
Em forma de nau, com decoração gravada de motivos 
arquitectónicos, vegetalistas e brasão episcopal no pé 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017 artº 2 
nº. 2 alínea c
14,5x20 cm
490 gr.

An incense boat
Portuguese silver, 20th century after a 16th century prototype 
Ship shaped of engraved decoration with architectural and foliage motifs and 
episcopalian heraldic to foot 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 400 - 600

801
PEQUENA NAVETA 
Em prata europeia 
Corpo liso com bordo de godrões 
Sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
6x13 cm
242 gr.

A small incense boat
European silver 
Plain body of gadrooned rim 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300

802
PEQUENA NAVETA
Em prata possivelmente italiana, séc. XVIII ( 1ª metade) 
Decoração repuxada com enrolamentos e anjos 
Marcas sumidas “N*IC”
10x16 cm
185 gr.

An incense boat
Silver, possibly Italian, 18th century (1st half ) 
Repousse decoration of scrolls and angels 
Worn marks “N*IC”

€ 300 - 500
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803
LAMPARINA DE ORATÓRIO LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Copo para vela com decoração vazada e escudo com 
monograma MF encimado por coroa de Marquês 
Contraste de Lisboa Javali 916/1000 (1887-1938), punção 
Leitão & Irmão
Alt.: 27 cm
430 g.

An oratory light
Portuguese silver 
Pierced decoration candle cup with “MF” monogram shield topped 
by count’s coronet 
Lisbon hallmarks Boar 916/1000 (1887-1938), stamped Leitão & 
Irmão

€ 200 - 300

804
PÍXIDE
Em prata portuguesa 
Decoração relevada representando cruz 
grega e motivos vegetalistas 
Contraste do Porto, Javali II 833/1000 
(1887-1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 20 cm
240 g.

A pyx
Portuguese silver 
Reliefs decoration of Greek Cross and foliage 
motifs 
Oporto hallmarks Boar II 833/1000 (1887-
1938) and same date maker’s mark

€ 150 - 250

805
CÁLICE E PATENA
Em prata lisa e dourada, séc. XIX 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 
120/2017, art.2, nº2, alínea C
Alt.: 25,5 cm
516 g.

A chalice and paten
Plain gilt silver, 19th century 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 300 - 500

806
CÁLICE
Em prata portuguesa, séc. XIX 
Decoração torneada 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 
120/2017, art.2, nº2, alínea C
Alt.: 24 cm
349 g.

A chalice and cover[@[Notas especiais]]
Portuguese silver, 19th century 
Turned decoration 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 250 - 300
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807
SAMOVAR
Em prata portuguesa 
Tampa em forma de coroa com decoração 
repuxada 
Bojo com decoração relevada de motivos 
vegetalistas e aletas,  representando ao centro 
brasão de união matrimonial Sousa (dos Duques 
de Palmela) e brasão partido com Figueira e 
Pinheiro (dos Condes de Arnoso/Viscondes de 
Pindela)  encimadas por coroa de Conde  
Asas perdidas 
Assente sobre quatro pés de enrolamentos  
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e 
de ourives da mesma época, gravado Reis 
Joalheiros 
(sem lamparina)
Alt.: 55 cm
2925 gr.

Nota: 
O brasão representa a união matrimonial de D. 
Domingos de Sousa e Holstein-Beck com a Senhora 
D. Maria do Carmo Pinheiro de Melo (Arnoso), 
que antes de se tornarem Duques de Palmela foram 
representantes do título de Condes da Póvoa.
A samovar
Portuguese silver 
Crown shaped cover of repousse decoration 
Body of reliefs decoration with foliage motifs, winglets 
and central family heraldic shields 
Floating handles 
On four scroll feet 
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date 
maker’s mark, engraved “ Reis Joalheiros” 
(missing burner)
Note:
The coat of arms represents a matrimonial union 
between Dom Domingos de Sousa and Holstein-
Beck with Mrs. Maria do Carmo Pinheiro de Melo 
(Arnoso), who before becoming Dukes of Palmela 
were representatives of the title of Counts of Póvoa.

€ 1.500 - 2.000
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808
CONJUNTO DE DOZE PRATOS FUNDOS 
Em prata portuguesa  
Fundo liso, aba decorada com friso relevado de flores e folhagens  
Quatro gravados com as iniciais “DSHB” encimadas por coroa de marquês e 
oito gravados com as iniciais “MSHB” encimadas por coroa de marquês 
Contraste Javali 916/100 (1887/1938) 
Punção Leitão&Irmão com indicação de primeiro título  
(Sinais de uso)
Diam.: 24,5cm 
6453g

A set of twelve deep plates
Portuguese silver 
Plain centre, lip of floral and foliage reliefs frieze 
Four engraved with monogram “DSHB” and eight engraved with “MSHB” 
monogram, all topped by marquess coronet 
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) marked Leitão & Irmão and stamped “1º 
Título” 
(signs of wear)

€ 6.000 - 10.000

809
DOZE PRATOS MARCADORES 

Em prata portuguesa, segundo modelo francês 
Fundo liso, bordo moldurado decorado com motivos 

vegetalistas 
Brasão com as armas dos Duques de Palmela aplicado 

Contraste Águia 925/1000 e de ourives da mesma época
Diam.: 28 cm

8069 gr.

A set of twelve marker plates
Portuguese silver after a French prototype 
Plain centre, foliage decorated framed lip 

Applied heraldic shield for the Dukes of Palmela 
Eagle hallmark 925/1000 and same date maker’s mark

€ 5.000 - 7.000
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810
CABAÇA
Em prata portuguesa 
Decoração martelada 
Contraste Águia 833/1000 (1938-1985), 
punção Manuel Alcino com marca de 
Pedro Baptista Porto
Alt.: 31,5 cm
1800 gr.

A gourd
Portuguese silver 
Hammered decoration 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) maker’s 
mark Manuel Alcino and stamped “Pedro 
Baptista Porto”

€ 800 - 1.200

811
TAÇA DE PINGOS

Em prata portuguesa séc. XIX 
Decoração guilhochada 

Ensaiador do Porto (P-45) e marca de ourives (P-179) 
atribuido à companhia Aurificia (1872-1875) 

Remarcada com cabeça de velho
7,5x15 cm

270 gr.

Bibliografia/Literature:  
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 

pp. 229 e 254 
A waste bowl

Portuguese silver, 19th century 
Guilloche decoration 

Oporto assay mark (P-45) and maker’s mark (P-179) attributable to 
“Companhia Aurificia” (1872-1875) 

Later marked Elder’s Head

€ 220 - 420

812
PAR DE JARRAS COM PÉ
Em metal prateado com decoração 
martelada 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
27x25 cm

A pair of vases
Silvered metal of hammered decoration 
Portugal, 20th century 
(signs of wear)

€ 200 - 300

813
SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ ANTÓNIO FIRMO DA COSTA
Composto por: bule, cafeteira, leiteira, açucareiro e taça de pingos 
Em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX 
Bojo liso decorado com gravação de faixas de gregas 
Pegas e pomo em madeira torneada 
Assente em pés de esfera 
Marcas de Ensaiador de Lisboa (L-38) José Joaquim da Costa e de ourives AFC (L-86) atribuível a António Firmo da Costa (1793-1824)
Alt.: 28,5 cm
3550 gr.

Bibliografia/Literature: F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 110 e 121
A ANTÓNIO FIRMO DA COSTA tea and coffee set
Teapot, coffee pot, milk jug, sugar bowl and waste bowl 
Portuguese silver, 18th/19th century 
Plain body of engraved Greek key bands decoration 
Turned wooden handles and pommels 
On ball feet 
Lisbon assay arks (L-38) José Joaquim da Costa and maker’s mark AFC L-86) attributable to António Firmo da Costa (1793-1824)

€ 5.000 - 8.000
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814
SALEIRO E PIMENTEIRO 
Em prata inglesa 
Em forma de urnas com alma em vidro 
Marcado na base “STERLING” 
Séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm
254 gr.

A salt and pepper cellars
English silver 
Pair of urns with glass liners 
Marked “STERLING” to base 
20th century 
(signs of wear)

€ 120 - 180

815
PAR DE COPOS
Em prata 
Decoração lisa com monograma “MSHB” 
com coroa de marquês 
Marcas não identificadas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 9 cm
180 gr.

A pair of glasses
Silver 
Plain decoration with “MSHB” monogram 
toped by marquess coronet 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Europe, 19th / 20th century

€ 150 - 200

816
CONJUNTO DE CINCO TAÇAS DE DUAS ASAS
Em prata 
Corpo liso com monograma gravado MS  
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma época, 
gravado J Rosas &Cia
7,5x19
1690 gr.

A set of five bowls with handles
Silver 
Plain body of engraved MS monogram 
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark, engraved “J 
Rosas & Cia”

€ 1.000 - 1.500

817
CHOCOLATEIRA
Em prata francesa, séc. XIX 
Corpo liso periforme 
Pega em madeira torneada 
Assente sobre três pés de sapata 
Contraste de Paris 950/1000 e de ourives PL
Alt.: 24,5 cm
796 gr.

A chocolate pot
French silver, 19th century 
Plain pear shaped body 
Turned wooden handle 
On three sleeper feet 
Paris assay-mark 950/1000 and maker’s mark PL

€ 450 - 650

818
CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA 

LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 

Corpo liso assente em trempe com pés de 
enrolamentos 

Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e punção 
Leitão & Irmão e indicação de 1º Título 

Alt.: 20 cm
816 gr.

A LEITÃO & IRMÃO kettle with stand and burner
Portuguese silver 

Palin body on a scroll feet stand 
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) stamped  “Leitão & 

Irmão” and “1º Título”

€ 400 - 600
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819
TAÇA
Em prata sul-americana (Perú), séc. XIX/XX  
Asas recortadas e vazadas representando figuras de lamas 
(restauro)
Diam.: 16 cm
257 gr.

A bowl
South-American silver (Peru), 19th / 20th century 
Scalloped and pierced handles with llama figures 
(restoration)

€ 180 - 220

820
PAR DE TAÇAS 
Em prata alemã 900/1000, séc. XIX  
Decoração relevada com motivos vegetalistas 
Asas em forma de folha
10x12 cm
638 gr

A pair of bowls
German silver 900/1000, 19th century 
Foliage reliefs decoration 
Leaf shaped handles

€ 450 - 650

821
PALITEIRO 
Ursos em cima de tronco 
Em prata alemã, séc XIX/XX
Marca de 800/1000
Alt.: 14 cm
183 gr. 

A toothpick holder
Bears on tree 
German silver, 19th/20th century
Marked 800/1000

€ 200 - 300

822
PAR DE TAÇAS “TRENÓS”
Em prata alemã de 800/1000, séc. XIX 
Decoração relevada com motivos vegetalistas 
Proa com figura de putto 
Marcas de Hanau 
(restauros)
Comp.: 21 cm
590 gr. (total)

A pair of “sleigh” bowls
German 800/1000 silver, 19th century 
Foliage, acanthus and cartouche reliefs decoration 
Bow with putto figure 
Hanau marks 
(restoration)

€ 1.000 - 1.500
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823
TABULEIRO RECTANGULAR 
Em prata francesa, séc. XIX/XX 
Fundo gravado com monograma “DP” 
encimado por coroa de Duque (Duque de 
Palmela) 
Com marcas de Paris 950/1000
27,5x35,5 cm
963 gr.

A rectangular tray
French silver, 19th / 20th century 
Engraved centre of “DP” (Dukes of Palmela) 
monogram topped by ducal coronet 
Paris assay-mark 950/1000

€ 700 - 1.000

824
GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Corpo de formato oval com fundo gravado e 
cinzelado com motivos de inspiração vegetalista 
tendo ao centro reserva com monograma “PA” 
Bordo com decoração relevada de flores e asas 
salientes vincadas 
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938), e de 
ourives da mesma época
71x44 cm
2911 gr.

A large tray
Portuguese silver 
Oval shaped of engraved and chiselled centre with foliage 
inspired motifs with framed “PA” monogram 
Floral reliefs lip decoration and protruding handles 
Boar hallmarks 833/1000 (1887-1938) and same date 
maker’s mark 

€ 1.800 - 2.500

825
CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA D. JOÃO V
Em prata portuguesa, séc. XVIII 
Corpo em forma de abóbora com decoração repuxada e cinzelada 
Pega e pomo em madeira torneada  
Assente sobre três pés de enrolamentos 
Marca portuguesa não identificada “MA”  
(lamparina posterior em prata e metal)
Alt.: 27 cm
2558 gr. 

A D. João V teapot with stand and burner
Portuguese silver, 18th century 
Pumpkin shaped body of repousse and chiselled decoration 
Turned wooden  handle and pommel 
On three scroll feet 
Unidentified Portuguese MA mark 
(later silver and metal burner)

€ 5.000 - 7.000
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826
SALVA D. JOSÉ 
Em prata portuguesa, séc. XVIII 
Aba recortada com decoração relevada de 
acantos e flores 
Fundo gravado ao centro com brasão 
encimado por coroa de marquês e 
cercadura cinzelada 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, artigo nº 2 , alínea 
C
Diam.: 28,5 cm
500 gr.

A D.José salver
Portuguese silver, 18th century 
Scalloped lip of acanthus and flower reliefs 
decoration 
Central engraved heraldic topped by marquess 
coronet and chiselled border 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 200 - 300

827
PAR DE PEQUENOS CASTIÇAIS DE SAIA
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Fuste e base com decoração espiralada e com 
remates em folhagem 
Contraste do Porto, Javali 833/1000 (1887-1938) e 
ourives da mesma época
Alt.: 14,5cm
404 gr

A pair of small apron candlesticks
Portuguese silver 
Shaft and base of spiralled decoration and foliage finials 
Oporto hallmarks, Boar 833/1000 and same date maker’s 
mark

€ 250 - 300

828
PAR DE PRATOS COBERTOS JORGE IV 
Em prata Inglesa 
Corpo e tampa gomados decorados com volutas 
Marcas de garantia de Londres e de ourives B. Smith (1º quartel do século XIX) 
(vestígios de brasão gravado) 
Comp.: 35 cm
4202 gr. 

A pair of George IV vegetable dishes
English silver 
Gadrooned body and cover of volute decoration 
London assay-mark and maker’s mark B.Smith 
(evidence of engraved heraldic shield)

€ 4.000 - 6.000

524

525



829
TRAVESSA 
Em prata italiana, séc. XX 
Bordo recortado com com friso gravado

Remarcada Águia 833/1000  
Assinada “Celestini”
27,5x40 cm
1185 gr.

A serving platter
Italian silver, 20th century 
Scalloped rim of raised frieze 
Later marked Eagle 833/1000 
Signed Celestini

€ 500 - 700

833
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ TÊTE-À-TÊTE
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração de faixas relevadas com motivos vegetalistas 
Pegas em madeira entalhada 
Botões de tampa em forma de flor, sendo o da leiteira figura de cabra 
deitada 
Bico com remate de cabeça de animal 
Assentes em pés de garra e bola 
Contraste de Lisboa (L-46)e marca de ourives (L-198) atribuível a Cirilo 
José Maz da Silva (registado em 1826)
Alt.: 21 cm (cafeteira)
1880 gr. (total)

Bibliografia/Literature:  
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 112 e 141
A “tête-à-têtê” tea and coffee set
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Portuguese silver, 19th century 
Foliage reliefs band decoration 
Carved wooden handles 
Flower shaped lid pommels, the milk jug with a resting goat shaped pommel 
Zoomorphic spout 
On claw and ball feet 
Lisbon assay-mark (L-46) and maker’s mark (L-198) attributable to Cirilo José Maz 
da Silva (registered 1826)

€ 1.800 - 2.500

830
LEITEIRA 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com botão de tampa em figura de cabra 
Assente sobre pés de garra e bola 
Asa com remate de cabeça de animal 
Gravada com monograma “DP” encimado por coroa de duque 
Marcas de Ensaiador de Lisboa (L-46) (ca. 1870-1879) e de ourives (L-
214) atribuível a Domingos da Cruz Estanislau
Alt.: 16 cm 
460 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 112 e 144
A milk jug
Portuguese silver 
Plain decoration of goat shaped lid pommel 
On claw and ball feet 
Zoomorphic handle finial 
Engraved with monogram DP topped by ducal coronet 
Lisbon assay-mark (L-46) (ca.1870-1879) and maker’s mark (L-214) attributable 
to Domingos da Cruz Estanislau

€ 350 - 550

831
TAÇA DAVID FERREIRA

Em prata portuguesa  
Fundo cinzelado com bordo de godrões

Contraste do Porto Águia 833/1000 (1938-
1984) e marca de “David Ferreira”

17x17 cm
315 g.

A David Ferreira bowl
Portuguese silver 

Engraved to centre and gadrooned rim 
Oporto hallmark Eagle 833/1000 and marked 

“David Ferreira”

€ 150 - 200

832
PALMATÓRIA

Em prata portuguesa, séc. XIX (1ª metade) 
Bordo estriado  

Decorada com inicial “P” encimada com 
coroa de Duque 

Contraste de Lisboa, e marca de ourives 
J.P.S  

(sem tesoura de morrões)
10x16 cm

318 g.

A chamber stick
Portuguese silver, 19th century (1st half ) 

Plain body of striated lip 
Monogrammed “P” topped by Ducal coronet 

Lisbon assay mark and maker’s mark J.P.S. 
(without wick trimmer)

€ 300 - 500
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834
FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Composto por colheres de sopa, garfos 
e facas de mesa, colheres, garfos e facas 
de sobremesa, colheres de chá e catorze 
talheres de servir 
Contraste Javali 833/1000  (1887-1938) e 
de ourives da mesma época 
Caixa original em raiz de nogueira 
(defeitos e sinais de uso)
3650 g.

A twelve cover cutlery set
Portuguese silver, 19th720th century 
Soup spoons, meat knives and forks, dessert 
spoons, knives and forks, tea spoons and 
fourteen serving utensils 
Hallmarked Boar 833/1000 
(faults and signs of wear) 
In the original burr walnut case 
(faults and signs of wear)

€ 1.500 - 2.000

835
GRANDE TABULEIRO DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Formato rectangular com cantos cortados 
Fundo liso, asas recortadas e assente em quatro 
pés trabalhados 
Contraste Águia 833/1000 (1938-1985) e de 
ourives da mesma época 
66x43,5 cm
5210 gr.

A large galleried tray
Portuguese silver 
Rectangular shaped of cut corners 
Plain centre and scalloped handles on four decorated feet 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) and same date 
maker’s mar

€ 2.500 - 3.000

836
SALVA DE GRADINHA

Fundo liso assente sobre três pés vazados 
Contraste Águia 833/1000 (1938-1985) e 

de ourives da mesma época  
Diam.: 29 cm

717 gr. 

A galleried salver
Plain centre on three pierced feet 

Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) and 
same date maker’s mark

€ 400 - 600
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837
CAFETEIRA D. MARIA 
Em prata portuguesa  
Séc. XIX (primeiro quartel) 
Decoração neoclássica com caneluras  
Botão de tampa em urna, pega em madeira entalhada e bico em col 
de cisne com remate de folha  
Gravada com brasão dos Marqueses de Tomar 
Marcas de ensaiador do Porto (P-28) Alexandre Pinto da Cruz e de 
ourives (P-512) Manuel Marques Coelho (1792-1814)
Alt.: 30cm 
1170g 

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 222 e 319

A D.Maria coffeepot
Portuguese silver 
19th century (1st quarter) 
Fluted neoclassical decoration 
Urn lid pommel, carved wooden handle and swan neck spout of leaf finial 
Engraved heraldic shield for the Marquess of Tomar 
Oporto assay mark (P-28) Alexandre Pinto da Cruz and maker’s mark (P-512) 
Manuel Marques Coelho (1792-1814)

€ 750 - 1.000

838
LAVANDA E GOMIL  
Em prata portuguesa 
Séc. XIX 
Lavanda com decoração gravada e cinzelada com faixas de 
elementos vegetalistas e bordo relevado com flores e folhas  
Gravada com brasão dos Marqueses de Tomar  
Gomil com decoração relevada de faixas com motivos 
vegetalistas  
Pega com indênticos motivos relevados com remate de 
folhagens e cabeça de animal fantástico  
Gravado com brasão dos Marqueses de Tomar  
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-42.0) e de ourives (L-198.0) 
atribuível a Cirilo José Maz da Silva com registo de 1826
Diam.: 31cm (lavanda) 
Alt.: 22cm (gomil )
2920g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp.111 e 141

€ 3.000 - 5.000
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839
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata espanhola, séc. XX 
Decoração canelada 
Marcas de garantia e de ourives da mesma 
época 
Alt.: 17 cm

A pair of candle sticks
Spanish silver, 20th century  
Fluted decoration 
Assay and same date maker’s marks 

€ 180 - 250

840
APANHA BEATAS
Em prata portuguesa 
Pega em madeira  
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
26x15 cm 
475g

A crumb scoop
Portuguese silver 
Wooden handle 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and 
same date maker’s mark 
(signs of wear)

€ 150 - 200

841
CESTO DE ASA AMOVÍVEL

Em prata portuguesa, contraste Javali 833/1000 (1887-1938) 
e de ourives da mesma época 

Com inscrição “6 de Janeiro de 1897”
32x31 cm 

730g 

A basket with articulated handle
Portuguese silver, Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same 

date maker’s mark 
Inscribed: “6 de Janeiro de 1897”

€ 300 - 350

5423 1242

842
FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Composto por colheres de sopa, garfos e 
facas de mesa, colheres, garfos e facas de 
sobremesa 
Modelo meia-cana 
Marcas de ensaiador de Lisboa e contraste 
Javali 833/1000 
(defeitos e sinais de uso)
2513 g. (peso da prata)

A twelve cover cutlery set
Portuguese silver, 19th / 20th century 
Soup spoons, meat knives and forks, dessert 
spoons, knives and forks 
Fluted decoration 
Lisbon assay mark Boar 833/1000 
(faults and signs of wear)

€ 1.000 - 1.500
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843
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata espanhola, séc. XX  
Decoração canelada 
Marcas de garantia e de ourives da mesma 
época 
Alt.: 17 cm

Four candlesticks
Spanish silver, 20th century  
Fluted decoration 
Assay and same date maker’s marks 

€ 180 - 260

844
SERVIÇO DE CHÁ LEITÃO & IRMÃO
Composto por: bule, leiteira e açucareiro  
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e espiralada 
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e 
punção Leitão & Irmão
Alt.: 11,5 cm (bule)
959 gr.

A tea set LEITÃO & IRMÃO
Teapot, milk jug and sugar bowl 
Portuguese silver 
Reliefs and spiralled decoration 
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and 
stamped Leitão & Irmão

€ 400 - 600

845
CONJUNTO DE SETE CINZEIROS
Em prata espanhola, séc. XX 
Bordo recortado e gomado 
Marca de ourives, J. Perez
Diam.: 8 cm
114 gr. 

A set of seven ashtrays
Spanish silver, 20th century 
Scalloped and gadrooned lip 
Maker’s mark J. Perez

€ 100 - 150

846
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES NEOCLÁSSICOS
Em prata portuguesa 
Fustes de decoração canelada 
Braços amovíveis em serpentina 
Com indicação de 1º Título 
 Marca de contraste Águia 916/1000
Alt.: 42,5 cm
3038 gr.

A pair of three branch neoclassical candelabra
Portuguese silver 
Fluted decoration shafts 
Removable serpentine branches 
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and stamped 1º Título

€ 1.500 - 2.000
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850
PAR DE CASTIÇAIS DE SAIA
Em prata portuguesa 
Decoração espiralada segundo modelo do 
séc. XVIII 
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e 
de ourives da mesma época
Alt.: 25 cm
945 gr.

A pair of apron candle sticks
Portuguese silver 
Spiralled decoration after 18th century 
prototype 
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and 
same date maker’s mark

€ 800 - 1.200

851
PAR DE CASTIÇAIS DE SAIA
Em prata portuguesa 
Decoração espiralada segundo modelo do 
séc. XVIII 
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e 
de ourives da mesma época
Alt.: 25 cm
967 gr.

A pair of apron candlesticks
Portuguese silver 
Spiralled decoration after 18th century 
prototype 
Hallmarked Eagle 835/1000 (1985-2020) and 
same date maker’s mark

€ 800 - 1.200

8475423/40
SALVA DE PÉ
Em prata portuguesa, séc. XVIII 
Fundo liso com orla gravada com godrões 
Fuste torneado assente em pé alteado com 
idêntica decoração 
Marcas de ensaiador de Guimarães (G-9.0) 
Manuel José de Sousa citado 1784 -1791 e de 
ourives (G-44) atribuído a José Correia do Amor 
Divino da mesma época 
17x30 cm
868 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp.83 e 85

A footed slaver
Portuguese silver, 18th century 
Plain centre of gadrooned border 
Turned shaft on a raised foot of identical decoration 
Guimarães assay mark(G-9.0) Manuel José de Sousa 
referred 1784-1791 and same date  maker’s mark (G-
44) attributable to José Correia do Amor Divino

€ 3.000 - 5.000

848
TAÇA “FOLHA”

Em prata portuguesa  
Assente sobre 3 pés em forma de caracóis 

Contraste Águia 833/1000 (1938-1985) e 
ourives da mesma época

Comp.: 18 cm
356 gr.

A leaf shaped bowl
Portuguese silver 

On 3 snail shaped feet 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) and 

same date maker’s mark

€ 200  300

849
PAR DE ANELEIRAS “CONCHA”
Em prata espanhola do séc. XX 
Decoração gravada e repuxada
Marcas de garantia de Espanha 915/1000 
séc. XX e de ourives da mesma época
10x10,5cm 
94g 
A pair of shell shaped small containers
Spanish silver
Engraved and repousse decoration
Spanish assay marks 915/1000 and same date 
maker’s mark

€ 50 - 70
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852
PAR DE CASTIÇAIS BAIXOS 
Em prata portuguesa, séc. XIX  
Fundo torneado e facetado assente  em base 
quadrangular de quatro pés em esfera 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41) e de ourives (L-
133) António Martins da Silva (1814-1839)
Alt.: 15 cm
417 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp.111 e 130
A pair of short candle sticks
Portuguese silver, 19th century 
Turned and faceted shafts on a square stand and four ball feet 
Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark (L-133) António 
Martins da Silva (1814-1839)

€ 300 - 500

855
TAÇA DE PINGOS
Em prata portuguesa 
Decorada com faixas gravadas de motivos 
vegetalistas 
Assente em quatro pés de garra e bola 
Marcas de Ensaiador de Lisboa (L-46)e de 
ourives (L-198) atribuível a Cirilo José Maz da 
Silva (registado em 1826)
6,5x11
230gr

Bibliografia/Literature:  
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 112 e 141
A waste bowl
Portuguese silver 
Foliage engraved banded decoration 
On four claw and ball feet 
Lisbon assay mark (L-46) and maker’s mark (L-198) 
attributable to Cirilo José Mas da Silva (registered 
1826)

€ 200 - 300

856
CAFETEIRA
Em prata Inglesa, séc. XIX 
Decoração gravada com motivos neoclássicos 
Bico trabalhado com remate de folha 
Asa em marfim 
Marcas de garantia de Londres, 1867/68 marca 
de ourives AC/TP
Alt. 23 cm
700 gr.

A coffee pot
English silver, 19th century 
Engraved neoclassical decoration 
Spout of leaf finial 
Ivory handle 
London assay-mark, 1867/68 and maker’s mark AC/TP

€ 500 - 700

853
PAR DE PEQUENOS CASTIÇAIS
Em prata portuguesa, séc. XIX  
Decoração torneada e estriada 
Assente em pés de bola 
Marca de ensaiador de Lisboa (L-41.0) e de 
ourives (L-445) João Ramos Ortiz 1810-1845
Alt.: 16 cm
467 gr

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 111 e 182
A pair of small candle sticks
Portuguese silver, 19th century 
Turned and striated decoration 
On ball feet 
Lisbon assay arks (L-41.0) and maker’s mark (L-445) 
attributable to João Ramos Ortiz (1810-1845)

€ 300 - 500

854
CAIXA  
Em prata 
Interior forrado a madeira 
Tampa com placa de marfim entalhada e 
vazada representando cenas do quotidiano 
chinês 
Sem marcas ao abrigo do Decreto 120/2017, 
artigo 2, nº2, alínea C 
(placa de marfim partida e solta)
4x13,5x9,5 cm
360 gr.

A box
Silver 
Inner wooden lining 
Cover with carved and pierced  ivory plaque with 
chinese daily scenes decoration 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C 
(ivory plaque broken and loose)

€ 200 - 300
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857
CONJUNTO DE TOUCADOR
Composto por: Seis escovas diversas, um 
abre luvas, espelho de mão e calçadeira/
abotoador.  
Em prata, marfim e marfinite 
Com aplicação de iniciais 
(duas das escovas têm montagens em 
prata com marcas de garantia inglesa do 
séc. XIX)
28x12 cm (maior)

A dressing table set
Six various brushes, one glove stretcher, hand 
mirror, button hook/shoe horn 
Silver, ivory and ivory paste 
With applied monogram 
(two silver mounted brushes with English assay 
marks, 19th century)

€ 250 - 300

858
ESPELHO DE MESA
Em madeira e prata inglesa 
Encimado por brasão real inglês coroado 
Marcas de garantia inglesas (1932/33) de 
Londres, marca de ourives RC da mesma 
época
48x28,5 cm

A tabletop mirror
English silver and wood 
Topped by Crowned British Royal heraldic 
shield 
English assay mark for 1932/3 London, and 
same date maker’s mark RC

€ 480 - 550

859
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS 
Composto por: duas pequenas jarras em 
prata com decoração policromada, um 
recipiente para molhar selos, em prata 
com marcas “A.L. de Sousa”, Javali 925 e 
uma caixa para selos em vidro e prata
5,5x5,5cm (peça maior)

A group of four pieces
Two small silver vases of polychrome decoration, 
a Boar 925/1000 hallmarked and A.L. de Sousa 
stamped silver stamp moistener and a glass and 
silver stamp box

€ 100 - 150

860
TINTEIRO DE SECRETÁRIA

Em madeira e mármore 
Aplicações em prata com decoração 

gravada representando motivos florais 
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e 

punção Leitão & Irmão
25x17,5 cm

A desk inkwell
Wood and marble 

Applied silver with engraves floral motifs 
decoration 

Boar hallmark 916/1000 and stamped “Leitão 
& Irmão”

€ 200 - 300

861
TINTEIRO 
Em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX 
Base sextavada de gradinha, com campainha e 
castiçal 
Marca de Ensaiador do Porto (P-25) e ourives 
(P-502) atribuível a José Manuel da Nobrega 
(1794-1825)
Alt.: 18 cm 
770 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 221 e 317
An inkwell
Portuguese silver, 18th/19th century 
Galleried hexagonal shaped with bell and candle stick 
Oporto assay-mark (P-25) and maker’s mark (P-502) 
attributable to José Manuel da Nobrega (1794-1825)

€ 600 - 800

862
PEQUENO TABULEIRO 
Em metal prateado  
Fundo liso com cercadura vazada, pegas 
salientes, assente em quatro pés de sapata  
Marcas inglesas 

A small tray
Silvered metal 
Plain centre of pierced border, protruding 
handles, on four slipper feet 
English marks

€ 50 - 80

540

541



863
PEQUENO LICOREIRO
Em prata  
Decoração guilhochada e vazada de 
motivos vegetalistas 
Com quatro frascos em vidro  
Marca de Contraste de Paris, Cabeça de 
Minerva 950/1000 e de ourives da mesma 
época 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 14 cm

A small liqueur box set
Silver 
Guilloche and pierced foliage decoration 
Four glass bottles 
Paris assay mark “Têtê de Minerve” 950/1000 
and same date maker’s mark, 19th / 20th 
century

€ 100 - 150

864
LICOREIRO ARTE NOVA

Em prata francesa, séc. XIX/XX 
Composto por quatro frascos em vidro 

gravado 
Decoração com motivos florais 

Marcas de garantia de Paris, Cabeça de 
Mercúrio

Alt.: 19 cm

An Art Nouveau liqueur box set
Silver 

Four engraved glass bottles 
Floral decoration 

Paris assay mark “Têtê de Mercure” 
France, 19th / 20th century

€ 60 - 80

865
CAIXA REDONDA 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Decoração relevada com motivos florais 
Contraste do Porto, Javali II 833/1000 
(1887-1938) e de ourives da mesma época
6x13 cm
282 gr.

A rounded box
Portuguese silver, 19th/20th century 
Floral reliefs decoration 
Oporto hallmark Boar II 833/1000 (1887-
1938) and same date maker’s mark

€ 150 - 200

866
CAIXA SEXTAVADA 
Em prata portuguesa, séc. XX 
Tampa com decoração relevada 
representando motivos florais 
Contraste Águia 833/1000 (1938-1985) e 
de ourives da mesma época
5x11 cm
252 gr.

An hexagonal box
Portuguese silver, 20th century 
Floral reliefs decoration to cover 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) and 
same date maker’s mark

€ 80 - 120

867
CAIXA

Em prata inglesa, séc. XIX  
Decoração gravada cinzelada e aMarcas de 

garantia de Londres, de 1864/65
4,5x9x6 cm

216 gr.

A box
English silver 

Engraved, chiselled and guilloche decoration 
London assay-mark for 1864/65

€ 100 - 150

869
PAR DE ADORNOS DE ARREIOS
Em metal prateado  
Decoração gravada representando brasões 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 26 cm

A pair of harness decorative elements
Silvered metal  
Engraved heraldic shields decoration 
Portugal, 20th century 
(signs of wear)

€ 100- 150

868
BANDEJA
Em metal prateado italiano 
Decoração relevada com grinaldas e laças 
Marcada Argentor
25x34,5 cm

A tray
Italian silvered metal 
Reliefs decoration with garlands and bows 
Marked “Argentor”

€ 50 - 80

870
APLICAÇÃO 

Em prata sobre couro 
Representando monograma DP 

entrelaçado e encimado por coroa de 
Duque

28x21,5 cm

An applied element
Silver on leather 

Interlaced “DP” monogram topped by ducal 
coronet

€ 100 - 150

871
PINGALIM
Em prata trabalhada (sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, 
nº 2, alínea c) e cabedal 
Cabo em forma de cabeça de cavalo 
Trabalho possivelmente Sul-Americano, 
séc. XIX
Comp.:64 cm

A riding crop
Silver (unmarked in compliance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C)  and leather 
Horse head shaped handle 
Possibly South-American, 19th century

€ 300 - 500

542

543



872
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata inglesa, séc. XVIII 
Corpo estriado  
Marcas de garantia de Birmingham para 
1793
2x6x4 cm
53 gr.

A snuff box
English silver, 18th century 
Striated decoration 
Birmingham assay-marks for 1793

€ 60 - 80

873
CAIXA DE RAPÉ 

Em prata, século XIX 
Decoração estriada e gravada 

Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017 artº 2 nº. 2 alínea c 

(sinais de uso e desgaste)
2,5x9 cm

98 gr.

A snuff box
Silver, 19th century 

Striated and engraved decoration 
Unmarked in compliance with Decree-Law 

120/2017, art. 2º, nº.2 C 
(some wear and tear)

€ 70 - 90

874
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata portuguesa, séc. XIX 
Decoração gravada 
Marca de Ensaiador do Porto (P-45), XI dinheiros 
e de ourives (P-101) atribuível a António Gomes 
Mendes (1865-1899)
2x9 cm
95 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 229 e 239
Snuff box
Portuguese silver, 19th century 
Engraved decoration 
Oporto assay mark (P-45), 917/1000   and maker’s mark 
(p-101) attributable to António Gomes Mendes (1865-
1899)

€ 80 - 120

875
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata russa, séc. XIX 
Tampa gravada a niello representando 
palácio 
Marcas de garantia russas de 1854
10x6 cm
102 gr.

A snuff box
Russian silver, 19th century 
Niello cover with palace 
Russian 1854 assay-marks 

€ 180 - 220

877
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata 
Inteiramente cinzelada e guilhochada com 
motivos vegetalistas 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
1,5x7,5 cm
60 gr.

A snuff box
Silver 
Chiselled and guilloche decoration of foliage 
motifs 
Unmarked in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 60 - 80

878
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata portuguesa, séc. XIX 
Corpo estriado, tampa gravada e 
guilhochada com elementos vegetalistas 
Vestígios de marca, remarcada com 
cabeça de velho
2x8,5 cm
78 gr.

A snuff box
Portuguese silver, 19th century 
Striated body, foliage engraved and guilloche 
decoration cover 
Evidence of original mark, later marked Elder’s 
Head

€ 70 - 90

879
CAIXA DE RAPÉ DUPLA  

Em prata portuguesa 
Corpo liso com tampa guilhochada e 
gravada com elementos vegetalistas 

Interior gravado 
Marca de ensaiador de Lisboa (L-41) 

e ourives (L-331) João Evangelista 
Fernandes

2,5x8 cm
139 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 

Séc. XV a 1887 
pp.111 e 163

A double snuff box
Portuguese silver 

Plain body of guilloche and foliage  engraved 
decoration cover 
Inner engraving 

Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark (L-
331) João Evangelista Fernandes

€ 150 - 200880
CAIXA
Em prata Inglesa, séc. XIX 
Decoração gravada com monograma “MF” 
encimado por coroa de Marquês (Marquês 
do Faial) 
Marcas de garantia de Birmingham, 
1893/94 
3x10x10 cm
330 gr

A box
English silver, 19th century 
Engraved monogram “MF” topped Count’s 
coronet (Marquis of Faial) 
Birmingham assay-mark for 1893/94

€ 150 - 200

876
CAIXA DE RAPÉ

Em prata francesa, séc. XIX 
Corpo guilhochado com reserva na tampa 

Marcas de garantia francesas 950/1000 
(amolgadelas e sinais de uso)

 2x9 cm
58 gr.

A snuff box
French silver, 19th century 

Guilloche decoration with frame to cover 
French assay marks 950/1000 

(dents and signs of wear)

€ 60 - 80

544

545



881
CAIXA DE RAPÉ 
Em prata portuguesa, século XIX  
Corpo estriado com decoração gravada 
Marcas de contraste do Porto (P-21) e 
de ourives (P-416) atribuível a Joaquim 
Henrique Caldeira
1x6,5x3 cm
44 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 220 e 299
A snuff box
Portuguese silver, 19th century 
Striated and engraved decoration 
Oporto assay-marks (P-21) and maker’s mark 
(P-416) attributable to Joaquim Henrique 
Caldeira

€ 50 - 70

882
CAIXA DE RAPÉ

Em prata francesa, séc. XIX 
Decoração gravada e guilhochada 

Marcas de garantia de Paris
3x9,5 cm

64 gr.

A snuff box
French silver 

Engraved and guilloche decoration 
Paris assay mark 19th century

€ 60 - 80

883
CAIXA DE RAPÉ
Em prata, possivelmente inglesa  
Decoração gravada com escudete liso 
(marcas ilegíveis) 
4x6,5 cm 
46 gr.

A snuff box
Silver, possibly English 
Engraved decoration of blank shield 
(unreadable marks)

€ 40 - 60

884
CAIXA PARA TERÇO “JOÃO PAULO II”

Em prata italiana, século XX 
Decoração gravada representando motivos vegetalistas 

e brasão do Papa João Paulo II 
Interior com terço 

51g

A pope John Paul II rosary with case
Italian silver, 20th century 

Case of engraved decoration with foliage motifs and heraldic 
shield for Pope John Paul II

€ 20 - 40

886
CAIXA DE RAPÉ
Em prata portuguesa, séc. XIX 
Tampa com decoração relevada representando putti 
e coroa de Visconde 
Interior dourado 
Marcas de Ensaiador do Porto (P-32) registado em 
1843 e de ourives (P-375)
2x10 cm
215 gr.

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 
pp. 223 e 291
A snuff box
Portuguese silver 
Putti and viscount coronet reliefs decoration to cover 
Gilt interior 
Oporto assay-mark (P-32) registered 1843 and maker’s 
mark (P-375)

€ 500 - 700

885
CAIXA DE RAPÉ JORGE III
Em prata inglesa, séc. XVIII/XIX 
Decoração guilhochada com friso relevado 
Marcas de garantia de Londres
6,5x3,5 cm
42 gr.

A George III snuff box
English silver, 19th/20th century  
Guilloche decoration of raised frieze 
London assay marks

€ 40 - 60

887
CAIXA COM TAMPA 
Em prata portuguesa, século XVIII/XIX 
Decoração gravada com motivos vegetalistas e 
inscrição “IHS” 
Marcado com Cabeça de Velho 
149g

A box with cover
Portuguese silver, 18th / 19th century 
Engraved foliage decoration inscribed “IHS” 
Marked Elder’s Head

€ 100 - 150

888
CAIXA OVAL

Em prata alemã, séc. XIX/XX  
Decoração relevada com cenas do 

quotidiano 
Marcas de garantia de Hanau de 800/1000

3,5x8x8,5cm
152 gr.

An oval box
German silver, 19th/20th century 

Daily scenes reliefs decoration 
Hanau assay marks 800/1000

€ 100 - 150

889
CAIXA CIRCULAR 
Em prata alemã de 800/1000 
Decoração relevada com putti
2x5,5 cm
45 gr.

A circular box
German silver, 800/1000 
Putti reliefs decoration

€ 40 - 60

890
CAIXA CIRCULAR

Em prata europeia  
Decoração relevada representando putti 

brincando 
Marcas de garantia de Hanau

1x5 cm
33 gr.

A circular box
European silver 

Relief decoration of putti playing  
Hanau assay-marks

€ 40 - 60

546

547



891
CAIXA DA RAPÉ
Em prata portuguesa 
Decoração gravada a nielo e tampa com 
decoração esmaltada representando Praça 
do Comércio  
Contraste Javali 833/1000 (18337/1938) e 
de ourives da mesma época  
(amolgadelas e sinais de uso)
117g
7,5x8,5 cm

A snuff box
Portuguese silver 
Niello and enamel decoration with Lisbon’s 
Commerce Square 
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same 
date maker’s mark 
(dents and signs of wear)

€ 80 - 120

892
CIGARREIRA

Tampa com decoração guilhochada e 
esmaltada representando grinaldas e cesto 

com bouquet de flores
Em prata europeia, sem marcas, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c 

  
(pequenos defeitos no esmalte) 

8x8 cm 
125g

A cigarette case
European silver, unmarked in accordance with 

Guilloche and enamelled decoration to cover 
with garlands and flower basket 

Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C 
(minor faults to enamel)

€ 100 - 180

893
CIGARREIRA
Em prata inglesa 
Verso guilhochado e frente com decoração esmaltada 
representando paisagem com carro fórmula 1  
Marcas de garantia de Londres 1932/33 e de fabricante 
Finningans Ltd. 
8,5x11 cm 
135g

A cigarette case
English silver 
Guilloche decoration to back and enamelled decoration to front 
depicting landscape and Formula 1 car 
London assay-mark 1932/33 and maker’s mark Finningans Ltd.

€ 150 - 250

898
GUIZO DE BEBÉ
Em prata e madrepérola 
Decoração relevada representando pássaros, mascarões e 
elementos vegetalistas 
Encimado por apito e ladeado por dois guisos 
Inglaterra, séc. XIX 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c
8x6,5 cm

Baby’s rattle
n silver and mother of pearl 
Relieved decoration representing birds, masks and plant elements 
Topped by a whistle and flanked by two stews 
England, 19th century 
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 150 - 250

894
CIGARREIRA

Em prata inglesa  
Verso guilhochado e frente com decoração 
esmaltada representando jogador de golfe  

Marcas de garantia de Birmingham 
1935/36 e de fabricante J.M.W. 

(Sinais de uso e pequeno defeito no 
esmalte) 
8,5x9 cm 

88g

A cigarette case
English silver 

Guilloche decoration to back and enamelled 
front with golf player 

Birmingham assay-mark 1935/36 and maker’s 
mark J.M.W. 

(signs of wear and minor fault to enamel)

€ 120 - 200895
CIGARREIRA
Em prata europeia  
Corpo liso e tampa com decoração esmaltada 
representando cabeça de cavalo 
Indicação de 900/1000, sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
9x7,5cm 
130g

A cigarette case
European silver 
Plain body of enamelled decoration  with horse’s head 
Stamped 900/1000, unmarked in accordance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C

€ 140 - 220

896
CIGARREIRA

Corpo liso com aplicação de selo 
esmaltado com  inscrição da “Companhia 

de Moçambique 1000R” e carimbo com 
inscrição “CORREIO 6 FEV.05 BEIRA”

Em prata portuguesa, sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, 

nº 2, alínea c 
9x7,5 cm 

121g

A cigarette case
Plain body with applied enamelled stamp 

inscribed “Companhia de Moçambique 1000R” 
and “CORREIO 6 FEV.05 BEIRA”

Portuguese silver, unmarked in accordance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C 

€ 120 - 180

897
CIGARREIRA
Em prata europeia  
Frente com decoração guilhochada e frisos verticais  
Aplicação esmaltada representando cabeça de cão  
Marcas ilegíveis, indicação de 900/1000, sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c
8,5x8 cm
109g

A cigarette case
European silver 
Guilloche decoration of vertical bands to front 
Enamelled dog’s head plaque 
Unreadable marks, stamped 900/1000 in accordance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C

€ 120 - 200

899
CAIXA LEITÃO & IRMÃO

Em raiz de nogueira 
Tampa com inscrição “CIGARROS” 

Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e 
punção Leitão & Irmão

6x11x12 cm

A box
Burr walnut 

Cover with “CIGARROS” inscription 
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) and 

stamped “Leitão & Irmão”

€ 100 - 150

900
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS
Composto por: três fosforeiras e um isqueiro 
Em prata inglesa  
Decoração esmaltada representando dançarina, futebolista, 
cavaleira e cena galante 
Duas com marcas de garantia de Birmingham 1892/93
125g (total)

A group of four pieces
Three vesta cases and a lighter 
English silver 
Enamelled decoration with dancer, football player, amazon and 
courting scene 
Two assay  marked for Birmingham 1892/1893

€ 140 - 200

901
PAR DE ANELEIRAS 
Em prata portuguesa  
Decoração martelada, gravada com brasão 
de Armas de Portugal  
Contraste Águia 833/1000(1938-1984) e 
punção Delmar Gomes Pinheiro
Diam.: 9cm 
123g

A pair of small containers
Portuguese silver 
Hammered decoration engraved with 
Portuguese heraldic shield 
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and 
maker’s mark Delmar Gomes Pinheiro

€ 60 - 100

548

549



902
IMPORTANTE LUSTRE DE OITO LUMES

Em prata brasileira  
Corpo com profusa decoração relevada de elementos 

vegetalistas e volutas com remate de bolo 
Braços em volutas duplas estriadas, gravadas com 

folhagens e enrolamentos  
Pseudo-marcas de ensaiador do Porto (BR-54.0) usada no 

Brasil em meados do século XIX  
Conhecida com a marca de ourives (BR-290.0) do Rio de 

Janeiro José Fernandes de Carvalho (1847-1853)
 8650 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos  

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
Séc. XV a 1887 

pp. 414 e 454

An important eight branch chandelier
Brazilian silver 

Profuse reliefs decoration of foliage motifs and volutes 
Branches of double striated and engraved foliage and scroll 

decoration 
Pseudo Oporto assay marks (BR-54.0) used in Brazil in the middle 

19th century 
Known with Rio de Janeiro maker’s mark (BR-290.0) José 

Fernandes de Carvalho (1847-1853)

€ 10.000 - 15.000

550

551



903
ANTÓNIO SOARES DOS REIS (1847-1889)
“O Artista na infância” 
Escultura em pedra mármore de Carrara 
Assinado e datado 1877
70x40x29 cm
Carrara marble sculpture 
Signed and dated 1877

€ 20.000 - 30.000

552

553
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Nascido em 14 de Outubro de 1847 na freguesia de S. Cristóvão de 
Mafamude em Vila Nova de Gaia, António Soares dos Reis provinha 
de uma família humilde. Um dia, ou porque viu os seus desenhos ou 
pequenas esculturas, ou ainda porque António desenhara nas paredes 
caiadas do muro de sua casa, o seu vizinho, Diogo de Macedo achou-o 
com jeito para as Belas Artes. 
Desde a infância até ao último dia da sua vida a sua existência foi 
condenada pela tristeza e pela depressão. Taciturno e acabrunhado, são 
adjetivos recorrentemente usados para narrar o grande escultor até se 
reverterem numa verdade irrefutável. Aparentemente a realidade era um 
pouco diferente e a imperecível depressão da qual sofria foi-lhe atribuída 
pelo tempo e não pela verdade. Era um homem com algum sentido de 
humor (bom ou mau, isso é questionável). Gostava de se reunir com os 
amigos, cantar, tocar violão e entrar em brincadeiras com os que lhe 
eram mais próximos, gostava de fazer uma boa piada e sabia aceitar 
as que eram sobre si. Só havia dois temas de que não gostava de falar: 
religião e política. Era cristão e católico – como o afirmou na altura da 
sua morte – mas era quase indiferente aos cultos religiosos, teorias e 
dogmas da igreja. Reconhecia todas as crenças e era contrário a tudo 
quanto restringisse ou cortasse a liberdade de consciência e o direito de 
opinião. Em matéria política, apesar de lhe ter uma grande e espontânea 
aversão, seguia a mesma ordem de ideias e os mesmos princípios de 
liberdade, de justiça e moralidade. 
Mas, a vida não era apenas trabalho e nos inícios da década de 1880 
o escultor apaixonou-se pela jovem Amélia de Macedo, neta do já 
referido Diogo de Macedo e o casamento aconteceu a 15 de Julho de 
1885, apenas quatro anos antes do seu suicídio. No ano de 1888, saiu de 
Lisboa – onde tinha ficado a saber que Elisa Leech não aprovava o busto 
que havia feito de si – e regressou a Gaia para daí escrever uma carta à 
Academia Portuense de Belas Artes, datada de 2 de Julho, a manifestar o 
desígnio de deixar a regência da cadeira de escultura.
No início de 1889 a sua doença dá sinais de agravar, passando a padecer 
de grandes agitações mentais e de irritabilidade. Constantemente 
isolado, há uma aparente melhoria e no dia 15 de Fevereiro reúne-se 
com os seus amigos para apresentar o seu projecto para Monumento 
ao Infante D. Henrique. Na manhã seguinte levantou-se e foi dar alguns 
retoques na obra em que trabalhava na altura, o Busto de Fontes Pereira 
de Melo para a sede da Associação Comercial do Porto. Pouco depois, 
a sua mulher escutou um estrondo na sala do rés-do-chão, semelhante 

Born on 14 October 1847 in the parish of S. Cristóvão de Mafamude in Vila 
Nova de Gaia, António Soares dos Reis came from a humble family.
One day, either because he saw his drawings or small sculptures, or because 
António had drawn on the whitewashed walls of his house, his neighbor, Diogo 
de Macedo found him well suited for the Fine Arts. 
From childhood to the last day of his life, his existence was doomed by sadness 
and depression. Taciturn, neurasthenic, dejected, all these adjectives are 
recurrently used to narrate the great sculptor until they revert to an irrefutable 
truth. Apparently, the reality was a little different and the depression from 
which he suffered was attributed to him by time and not by the truth. He was 
a man with some sense of humor (good or bad, that's questionable). He liked 
to party with friends, sing, play the guitar and games with those closest to him, 
to make a good joke and he knew how to accept the ones that were about him. 
There were only two topics he didn't like to talk about: religion and politics. 
He was a Christian and a Catholic – as he affirmed at the time of his death – 
but he was almost indifferent to the religious cults, theories and dogmas of the 
church. He recognized all beliefs and was against anything that restricted or 
curtailed freedom of conscience and the right of opinion.
In political matters, despite having a great and spontaneous aversion to it, he 
followed the same order of ideas and the same principles of freedom, justice and 
morality.
But life was not just work and in the early 1880s the sculptor fell in love with 
the young Amélia de Macedo, granddaughter of Diogo de Macedo and the 
marriage took place on July 15, 1885, just four years before his suicide. In 
1888, he left Lisbon – where he had learned that Elisa Leech did not approve 
of the bust she had made of herself – and returned to Gaia to write a letter 
to the Porto Academy of Fine Arts, dated July 2, to manifest the intention of 
leaving the regency of the chair of sculpture.
At the beginning of 1889, his illness showed signs of worsening, and he began 
to suffer from great mental agitation and irritability. Constantly isolated, there 
is an apparent improvement and on February 15th he meets his friends to 
present his project for Monumento ao Infante D. Henrique.
The next morning, he got up and went to give some touches to the work he 
was working on at the time, the Busto de Fontes Pereira de Melo for the 

ANTÓNIO SOARES DOS REIS

Estudo para o “Artista na Infância” 
Fotografia de João Krull/ Renascimento
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a uma detonação, e correu para ver o que se passava, onde encontrou o 
marido, em pé, a limpar a pistola e a justificar-se que se havia distraído 
e ela disparara acidentalmente. A seguir, dirigiu-se para o seu escritório, 
numa das paredes escreveu “Sou cristão, porém nestas condições a vida 
para mim é insuportável. Peço perdão a quem ofendi injustamente, mas 
não perdoo, a quem me fez mal”, e suicidou-se com um tiro na cabeça. 

Formação artística
A primeira fase da educação de Soares dos Reis foi feita na Academia 
de S. Lázaro (conhecida por Academia Portuense de Belas Artes), onde 
como actividade extra-curricular, teve a oportunidade de executar 
ensaios em escultura sob a direcção de António Luís da Silva Cruz, o que 
lhe proporcionou a prática que não encontrava na Academia.
O grande impulso na sua formação como escultor deu-se aquando da 
sua ida como pensionista (1867-1872) para Paris e depois para Roma 
onde adquiriu o ensinamento dos mestres mais conceituados da época. 
Foi durante estes anos que, através das visitas a igrejas, jardins, praças, 
museus e ruínas, teve a aberta ao contactar com as mais excelsas 
criações artistas da História da Arte, não só em Paris e Roma como nas 
várias cidades europeias que visitou.
A 31 de Agosto de 1867 foi aprovado, por unanimidade, ao pensionato 
em Paris. Embora não tenha havido mais concorrentes à bolsa de 
escultura, o jovem estudante teve que se submeter à realização de várias 
provas, as quais consistiram na modelação de uma cabeça pelo natural 
(o Busto de Firmino), uma figura de tamanho natural (Academia), um 
baixo-relevo (Mercúrio adormecendo Argos ao som de uma Flauta) e um 
esboceto sem modelo, feitos em gabinete fechado. 
Sabe-se que chegou a Paris no dia 6 de Novembro desse ano, e por lá 
ficou durante três anos (até ser obrigado a voltar a Portugal devido ao 
início da guerra franco-prussiana). Os seus principais objectivos em Paris 
eram dois: ser admitido no atelier do escultor François Jouffroy (1806-
1882) e ser aceite na École Imperiale et Speciale des Beaux Arts (EISBA). 
Ambos foram difíceis de alcançar, mas enquanto o primeiro demorou 
cerca de três meses, o segundo só foi concretizado um ano após a sua 
chegada.
Como os ateliers dos mestres pertenciam à EISBA, para que um 
aluno estrangeiro fosse admitido, era imprescindível a autorização do 
superintendente da escola. No caso do jovem Soares dos Reis, o Ministro 
de Portugal em Paris fez chegar à EISBA um pedido para que fosse 

headquarters of the Porto Commercial Association. Shortly thereafter, his wife 
heard a bang in the ground-floor room, similar to a detonation, and ran to see 
what was going on, where she found her husband, standing, cleaning his pistol 
and justifying that if he had been distracted and had accidentally shot. After 
that, he went to his office, on one of the walls he wrote “Sou cristão, porém 
nestas condições a vida para mim é insuportável. Peço perdão a quem ofendi 
injustamente, mas não perdoo, a quem me fez mal”, and shot himself in the 
head.

Artistic training
The first phase of Soares dos Reis' education took place at the Academia de 
S. Lázaro (known as the Porto Academy of Fine Arts), where as an extra-
curricular activity, he had the opportunity to carry out essays in sculpture under 
the direction of António Luís da Silva Cruz, which provided him with the 
practice he could not find at the Academy.
The big boost in his training as a sculptor came when he went as a boarder 
(1867-1872) to Paris and then to Rome, where he acquired the teachings of the 
most renowned masters of the time. It was during these years that, through visits 
to churches, gardens, squares, museums, and ruins, he was open to contact with 
the most excellent artistic creations in the History of Art, not only in Paris and 
Rome but in the various European cities he visited.
On August 31, 1867, he was unanimously approved for the boarding school in 
Paris. Although there were no more competitors for the sculpture scholarship, 
the young student had to undergo several tests, which consisted of modeling a 
natural head (the Bust of Firmino), a life-size figure (Academy), a bas-relief 
(Mercury putting Argos asleep to the sound of a flute) and a modelless sketch, 
done in a closed cabinet.
It’s known that he arrived in Paris on the 6th of November of that year and 
stayed there for three years (until he was forced to return to Portugal due to the 
beginning of the Franco-Prussian war). His main goals in Paris were two: to be 
admitted to the atelier of the sculptor François Jouffroy (1806-1882) and to be 
accepted at the École Imperiale et Speciale des Beaux Arts (EISBA). Both were 
difficult to achieve, but while the first took about three months, the second was 
only completed a year after its arrival.

António Soares dos Reis,“O Artista na Infância”, gesso
Colecção da Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça/Câmara Municipal de Alpiarça
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admitido no atelier do escultor Jouffroy. Mas a resposta foi negativa 
pois o número de lugares já́ se encontrava preenchido. Para resolver 
este problema Soares dos Reis acabou por pedir a intercepção do 
escultor francês junto da EISBA e a partir do dia 14 de Janeiro de 1868 
Soares dos Reis começou a frequentar o atelier.
Só em Abril de 1869 é que foi admitido na EISBA onde conseguiu um 
excelente aproveitamento tendo obtido várias distinções, bem como 
a admiração de mestres e colegas que lhe chamavam Voleur de prix, 
“Ladrão de Prémios”, uma expressão brincalhona, mas ao mesmo 
tempo admirativa.
Nas disciplinas de Desenho foi aluno do pintor Frédric Adolphe Yvon 
(1817-1893), na escultura do já referido Jouffroy e em Filosofia da Arte 
de Taine. Foi durante este período que executou obras como Le tireur 
d’ Épines (1869), hoje no acervo do Museu Nacional Soares dos Reis 
(Nº Inv. 17370.01 TC) e o Pescador em bronze (1870) que também se 
encontra no acervo do mesmo museu (Nº Inv. 17371.01 TC).
Quando regressou a Portugal, devido ao irromper da guerra franco-
prussiana, demorou-se em Bayonne à espera do comboio, e durante 
esse tempo desenhou a paisagem que o seu olhar alcançava num 
cartão de visita que trazia consigo. No entanto, vivia-se um período 
de conflito bélico e esteve, por breves horas, preso na cadeia de 
St. Esprit. No verso do referido cartão, escreveu: Vista da ponte de 
Bayonne. 13 de Agosto de 1870. Croquis pelo qual estive preso.
Permaneceu por dois meses em Vila Nova de Gaia e depois partiu, 
novamente como bolseiro, para Roma onde chegou a 17 de Janeiro 
de 1871. Foi nesta cidade que iniciou uma das suas principais obras 
“O Desterrado” que, depois de modelada, deixou em Roma, partindo 
para visitar outras terras italianas. Nos últimos meses daquele ano 
foi-lhe comunicado que as verbas dadas aos pensionistas, que se 
encontravam no estrangeiro, iam ser interrompidas e que devia 
retornar a Portugal até ao fim do mês de Outubro. Soares dos Reis já 
tinha empregado tudo o que recebera no mármore para a realização 
de “O Desterrado” e não o conseguia concluir em tempo útil para 
executar as novas indicações. Entrementes foi vivendo conforme 
pode, com o pouco que lhe restava, até que, lhe confirmaram a 
prorrogação da estadia em Roma, recebendo novos subsídios para a 
termo da obra final como pensionista.
António Soares dos Reis, tinha um talento que precisava ser 
aperfeiçoado, e esse foi o principal papel do pensionato na sua vida. 
Com o fim do período do pensionato regressou a Portugal, tendo 
chegado a Vila Nova de Gaia nos primeiros dias de Setembro de 
1872. Pouco depois apresentou “O Desterrado” como prova para 
o aproveitamento dos seus estudos ao abrigo da bolsa de Estudo. 
Meses depois, a 23 de Dezembro, foi nomeado Académico de Mérito 
pela Academia do Porto.
No ano seguinte instalou-se no que foi o seu primeiro atelier, no nº 
99 da Rua das Malmerendas, actual Rua Dr. Alves Veigas, onde se 
manteve até 1875. Foi neste espaço que realizou ainda algumas das 

As the masters' ateliers belonged to the EISBA, for a foreign student to be 
admitted, authorization from the superintendent of the school was essential. 
In the case of the young Soares dos Reis, the Minister of Portugal in Paris sent 
a request to the EISBA for him to be admitted to the sculptor Jouffro's studio. 
But the answer was negative because the number of places was already filled. 
To solve this problem Soares dos Reis ended up asking for the interception of 
the French sculptor at the EISBA and from the 14th of January 1868 Soares 
dos Reis began to attend the atelier
It was only in April 1869 that he was admitted to the EISBA where he 
achieved an excellent performance, having obtained several distinctions, as 
well the admiration of masters and colleagues who called him Voleur de prix, 
“Thief of Prizes”, a playful expression, but at the same time admiring.
In the disciplines of Drawing, he was a student of the painter Frédric 
Adolphe Yvon (1817-1893), in sculpture by the Jouffroy and in Philosophy 
of Art by Taine. It was during this period that he executed works such as 
Le tireur d' Épines (1869), today in the collection of the Soares dos Reis 
National Museum (Inv. No. 17370.01 TC) and the Fisherman in bronze 
(1870) which is also in the collection of the same museum (Inv. No. 
17371.01 TC).
When he returned to Portugal, due to the outbreak of the Franco-Prussian 
war, he stayed in Bayonne waiting for the train, and during that time he drew 
the landscape that his eyes caught on a business card he carried with him. 
However, there was a time of military conflict and he was, for a few hours, 
imprisoned in St. Esprit jail. On the back of that card, he wrote: “Vista da 
ponte de Bayonne. 13 de Agosto de 1870. Croquis pelo qual estive preso”.
He stayed for two months in Vila Nova de Gaia and then left, also as a 
scholarship, for Rome, where he arrived on January 17, 1871. It was in this 
city that he started one of his main works “O Desterrado” which, after being 
modeled was left in Rome, leaving to visit other Italian lands. In the last 
months of that year, he was informed that the funds given to pensioners, were 
going to be interrupted and that he should return to Portugal by the end of 
October. Soares dos Reis had already used everything he had received in the 
marble for the realization of “O Desterrado” and could not finish it in time 
to carry out the new directions.  In the meantime, he lived as he could, with 
what little he had left, until he was confirmed to extend his stay in Rome, 
receiving new subsidies for the completion of the final work as a scholarship.
António Soares dos Reis had a talent that needed to be perfected, and that 
was the main role of the boarding school in his life. With the end of the 
period of the sholarship, he returned to Portugal, having arrived in Vila 
Nova de Gaia in the first days of September 1872.
Shortly thereafter, he presented “O Desterrado” as proof for the success of 

suas primeiras obras de relevo: Cabeça de Negro, Saudade, O Artista 
na Infância (obra em homenagem a Grão Vasco) e a encomenda de 
uma Nossa Senhora da Vitória (que não foi bem recebida pela Igreja). 
O reconhecimento e a crescente valorização da sua obra valeram-
lhe, a nomeação como Académico de Mérito pela Academia de Belas 
Artes de Lisboa, e foi nesse mesmo ano de 1876 que apresentou o 
gesso da obra que agora trazemos a leilão, na exposição de Belas 
Artes de Lisboa. Sobre essa apresentação é relatado na revista 
Occidente de 1 de Outubro de 1878 “... recebendo ahi um justo brado 
de admiração.  Era a revelação de um formoso talento, de uma d’essas 
vocações raras e privilegiadas que não são vulgares em todos os 
tempos e em todos os paizes. A par da profundeza da concepção 
manifestava-se um grande poder de execução no escopro que assim 
fazia ressaltar do mármore, em vigorosos ímpetos de vida, uma 
musculatura animada e palpitante, traduzindo n’ um sorriso ingenuo 
e infantil, a intima sensação de um espirito predestinado.” no mesmo 
texto também podemos ler “a infância do artista prova bem que taes 
lições não inúteis para o artista portuguez”. É nesse mesmo artigo que 
ficamos a saber que esta escultura em mármore pertencia à 3º Duquesa 
de Palmela e que tinha acabado de obteve uma menção honrosa na 
exposição Universal de Paris de 1878, informação que mereceu figurar 
na capa, da já supracitada publicação, através de num desenho, 
assinado Alberto, executado a partir de uma fotografia desta escultura. 

A obra do artista
António Soares dos Reis foi um marco na escultura portuguesa do 
seu tempo. A declaração parece um cliché, mas olhando para o cenário 
da escultura concebida em Portugal na 2ª metade do século XIX, 
apuramos que o artista fez parte de um núcleo muito limitado, do qual 
ressaltam pouco mais nomes do que o de Vítor Bastos e Alberto Nunes. 
Reconhecemos que teve o seu trabalho oficialmente consagrado 
quando Auguste Rodin (1840-1917) correu a beijar-lhe as mãos e lhe 
teceu consideráveis enaltecimentos. Quando aquele que é estimado, 
internacionalmente, como um dos máximos ícones da escultura de 
todos os tempos eleva desta forma um quase anónimo escultor de 
uma pequena vila do Norte de Portugal, não seria categoricamente 
por misericórdia, mas por lhe ter reconhecido autênticas habilidades 
de génio. Tal episódio aconteceu quando Rodin, contemplou a 
escultura que representa a neta da 3º duquesa de Palmela aos 8 
anos de idade, “A filha dos Condes de Almedina”. Esta obra datada 
de 1881, e que hoje faz parte do acervo do Museu Nacional Soares 
dos Reis (Invº nº 17419 T C) mostra-nos um labor rigoroso em torno 
dos cabelos, do rosto e das vestes requintadas, que comprovam a 
qualidade e a sensibilidade do artista. 
Na verdade, a qualidade e a beleza das suas obras são inegáveis, 
assim como o talento ímpar de retratar para além do que é 
percetível, delineando na sua obra a personalidade dos vultos que 
reproduz. Assim, quem chega ao Museu Soares dos Reis e admira 

his studies under the scholarship. Months later, on December 23, he was 
appointed Academician of Merit by the Academia do Porto.
The following year, he moved to what was his first studio, at nº 99 of Rua das 
Malmerendas, today Rua Dr. Alves Veigas, where he remained until 1875. It 
was in this space that he carried out some of his first important works: Cabeça 
de Negro, Saudade, O Artista na Infância (work in honor of Grão Vasco) and 
the commission of a Nossa Senhora da Vitória (which was not well received 
by the Church).
The recognition and growing appreciation of his work earned him the 
nomination as an Academic of Merit by the Lisbon Academy of Fine Arts, 
and it was in that same year of 1876 that he presented the plaster of the work 
that we are now bringing to auction “at the Lisbon Fine Arts exhibition.
About this presentation is reported in the Occidente magazine of October 1, 
1878 “... recebendo ahi um justo brado de admiração.  Era a revelação de 
um formoso talento, de uma d’essas vocações raras e privilegiadas que não 
são vulgares em todos os tempos e em todos os paizes. A par da profundeza da 
concepção manifestava-se um grande poder de execução no escopro que assim 
fazia ressaltar do mármore, em vigorosos ímpetos de vida, uma musculatura 
animada e palpitante, traduzindo n’ um sorriso ingenuo e infantil, a íntima 
sensação de um espírito predestinado.” On the same text we can also read 
“a infância do artista prova bem que taes lições não inúteis para o artista 
portuguez”. It’s in that same article that we learn that this marble sculpture 
belonged to the 3rd Duchess of Palmela and that it had just received an 
honorable mention at the Universal Paris exhibition of 1878, information 
that deserved to appear on the cover of the publication, through in a drawing, 
signed Alberto, executed from a photograph of this sculpture.

The artist's work
António Soares dos Reis was a landmark in Portuguese sculpture of his time. 
This statement seems like a cliché but looking at the scenario of the sculpture 
conceived in Portugal in the 2nd half of the 19th century, we find that 
the artist was part of a very limited group, from which little more names 
stand out than those of Vítor Bastos and Alberto Nunes. We recognize that 
his work was officially consecrated when Auguste Rodin (1840-1917) ran 
to kiss his hands and gave him considerable praise. When the one who is 
internationally esteemed as one of the greatest icons of sculpture of all times 
raises in this way an almost anonymous sculptor of a small village in the 
North of Portugal, it would not be categorically out of mercy, but because 
he was recognized as having genuine genius skills. This episode happened 
when Rodin, contemplated the sculpture that represents the granddaughter of 
the 3rd Duchess of Palmela at the age of 8, “The daughter of the Counts of 
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“O Desterrado” quase espera que ele se erga do rochedo em que 
está sentado a refletir e siga o seu percurso. Em relação à obra que 
representa o Conde de Ferreira supomos que baixe e estenda a sua 
a mão para nos cumprimentar, e o “Abandonado” consagra-nos a 
vontade de o segurar e transportar connosco. Por fim, ao contemplar 
a obra que agora se apresenta – “o Artista na Infância” – ficamos 
envoltos na ternura de uma criança inocente, mas ao mesmo tempo 
reguila, que segura um lápis e rabisca os primeiros desenhos. Só isto 
devia bastar para que merecesse ser lembrado e apreciado, mas o seu 
lado de escultor era um dos muitos que possuía e que faziam dele um 
personagem extraordinário. 

“O artista na infância”
Foi com a obra “O Desterrado” (datado de 1872) que o autor se 
estreou verdadeiramente na sua actividade artística, mas foi com o 
projecto da estátua que agora trazemos a leilão, que se lançou no 
mercado de arte nacional. 
Para esta produção executou uma série de esboços (a maioria 
pertencente ao acervo do Museu Nacional Soares dos Reis) onde se vê 
que o artista ensaiou a figura da criança em diversas orientações (de 
pé encostado a um tronco, a lançar água de um jarro e sentado em 
atitude de quem desenha) até conseguir a representação de um rapaz 
sentado no chão e inclinado sobre si mesmo. Sucederam-se mais dois 
ensaios em que a figura surge sentada sob um bloco de pedra (num a 
segurar um pássaro, no outro a segurar num lápis e a rabiscar ao acaso 
um bloco). É este último que prevalece num estudo final, que faz parte 
de uma colecção privada, no gesso que encontramos na Casa-Museu 
Dr. José Relvas em Alpiarça, e no mármore final.
Esta escultura terá custado 600 mil réis, valor mencionado numa carta 
datada de Novembro de 1879 intitulada AUTOBIOGRAPHIA, escrita 
pelo punho do próprio escultor em resposta ao questionário que o 
crítico de arte e seu grande amigo Joaquim de Vasconcelos lhe havia 
enviado nesse mesmo ano. Tal documento esteve inédito por cerca de 
25 anos só em Fevereiro de 1905 é que foi publicada com o título “Aos 
amigos de Soares dos Reis” em A Revista.
Análise descritiva:
Esta criança é representada sentada num degrau ou numa pedra que 
simultaneamente serve de mesa para o esboço que rabisca. Com a 
cabeça inclinada sobre o ombro esquerdo, os braços direcionados 
para a esquerda, as pernas cruzadas à direita, segue um esquema de 
composição cujo ritmo é idêntico ao que encontramos na obra de 
1872, “O Desterrado”. 

Almedina”. This work, dated 1881, and which today is part of the collection of 
the Soares dos Reis National Museum (Invº nº 17419 TC) shows us a rigorous 
work around the hair, face and exquisite clothes, which prove the quality and 
sensitivity of the artist.
In fact, the quality and beauty of his works are undeniable, as well as the 
unique talent of portraying beyond what is perceptible, outlining in his work 
the personality of the figures he reproduces. In this way, who arrives at the Soares 
dos Reis Museum and admires “O Desterrado” almost expects him to rise from 
the rock on which he is sitting, reflecting and follow his path. In relation to 
the work that represents the Count of Ferreira, we assume that he lowers and 
extends his hand to greet us, and “Abandonado” enshrines the desire to hold 
and carry it with us. Finally, when contemplating the work that is now being 
presented – “The Artist in Childhood” – we are enveloped in the tenderness of 
an innocent child, but at the same time reguila, who holds a pencil and scribbles 
the first drawings. Only this should have been enough for him to deserve to be 
remembered and appreciated, but his sculptor side was one of many he possessed 
that made him an extraordinary character.

“O artista na infância”
It was with the work “O Desterrado” (dated 1872) that the author truly 
debuted in his artistic activity, but it was with the project of the statue that we are 
now bringing up for auction that he launched himself on the national art market.
For this production, he executed a series of sketches (most belonging to the 
collection of the Soares dos Reis National Museum) where the artist can be seen 
to have rehearsed the child's figure in different orientations (standing against 
a trunk, throwing water from a jar and sitting in the attitude of someone 
drawing) until he gets the representation of a boy sitting on the floor and 
bending over himself.
Two more tests followed in which the figure appears seated under a block of 
stone (one holding a bird, the other holding a pencil and randomly scribbling 
a block). t is the latter that prevails in a final study, which is part of a private 
collection, and in the plaster found in Casa-Museu Dr. José Relvas em Alpiarça, 
and in the final marble. 
This sculpture will have cost 600 thousand réis, an amount mentioned in a 
letter dated November 1879 entitled AUTOBIOGRAPHIA, written by the 
sculptor's own hand in response to the questionnaire that the art critic and his 

great friend Joaquim de Vasconcelos had sent him that same year. This document 
was unpublished for about 25 years, it was only in February 1905 that it was 
published under the title “Aos Amigos de Soares dos Reis” in A Revista.
Descriptive analysis:
This child is represented sitting on a step or on a stone that simultaneously serves 
as a table for the sketch he scribbles. With his head bent over his left shoulder, 
arms directed to the left, legs crossed to the right, he follows a compositional 
scheme whose rhythm is identical to that found in the 1872 work “O 
Desterrado”.
The treatment of the body resembles that of the ancient nudes, but this work 
presents other formal and conceptual aspects, which carry inexplicable emotions, 
a characteristic close to the romantic spirit of the 19th century. For example, 
the face and hair are profoundly naturalistic, and as they droop because of the 
intensifying the twist of the head, they create a formal tension that is offset by 
the expressiveness of the right hand. At the same time, this tilt of the head to 
the left balances the weight applied to the tip of the pencil with which the child 
draws. Here there’s an absorption of the figure in his activity and a transparency 
at the level of the physiognomy, which refers to a multiplicity of astonishing 
expressions and feelings, but with a profoundly genuine stamp. His smile is 
similar, in the formal and emotional point of view, to the classic representations 
of fauns and satyrs (whose expressions are characterized by malice).
In fact, it is largely due to the indefinable expression of the young artist's smile, 
situated between boldness and satisfaction, that the representation's enigmatic 
effect and its exceptional character are owed to it.

TIAGO FRANCO RODRIGUES

O tratamento do corpo lembra o dos nus da Antiguidade, mas esta 
obra apresenta outros aspetos formais e conceptuais, que carregam 
inexplicáveis emoções, característica próxima ao espírito romântico 
do séc. XIX. Por exemplo, o rosto e o cabelo são profundamente 
naturalistas, e ao penderem por efeito da intensificação da torção 
de cabeça, criam uma tensão formal que é compensada pela 
expressividade da mão direita. Ao mesmo tempo, esse inclinar da 
cabeça à esquerda, contrabalança o peso aplicado na ponta do lápis 
com que a criança desenha. Há aqui uma absorção da figura na sua 
actividade e uma transparência ao nível da fisionomia, que remete 
para uma multiplicidade de expressões e sentimentos espantosos, mas 
com um cunho profundamente genuíno. O seu sorriso é semelhante, 
no ponto de vista formal e emotivo com as clássicas representações 
de faunos e sátiros (cujas expressões são caracterizadas pela malícia). 
Na verdade, é em grande parte devido à expressão indefinível do 
sorriso do jovem artista, situado entre o atrevimento e a satisfação, 
que se fica a dever o efeito enigmático da representação e o seu 
carácter excepcional.

Exposições/Exibithion:
As Belas-artes do romantismo em Portugal, Museu Nacional Soares 
dos Reis, Porto, 1999/2000

Proveniência/Provenance: 
Colecção da 3º Duquesa de Palmela
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904
PAR DE BANCOS CORRIDOS 
Em madeira policromada  
Decoração com motivos vegetalistas e 
elementos heráldicos  
Portugal, Séc. XX
51x307x44cm 

A pair of benches
Polychrome wood 
Foliage motifs and heraldic elements decoration 
Portugal, 20th century

€ 600 - 1000

905
TOCHEIRO 
Em madeira 
Com decoração entalhada e pintada 
(Adaptado a candeeiro, vestigios de 
insectos e xilófagos)
127 cm

A candlestand
Wood 
Carved and painted decoration 
(adapted to lamp, evidence of woodworm)

€ 200 - 300

906
MESA DE ENCOSTAR MINIATURA 
D. JOSÉ
Em madeira com decoração marmoreada 
e parcialmente dourada 
Com uma gaveta 
Ferragem e puxador em metal 
Portugal, séc. XVIII 
(Restauros, pequenas faltas e defeitos)
33x60x33,5 cm

A small D.José side table
Part gilt marbled wood 
One drawer, metal hardware 
Portugal, 18th century 
(restoration, minor losses and faults)

€ 200 - 300
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907
CÓMODA COM ORATÓRIO D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo
Decoração entalhada
Oratório de duas portas com cimalha de pináculos em forma de urnas
Cómoda com três gavetões
Ferragens em bronze 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros, sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
280x140x70 cm

A D.José/D.Maria chest of drawers with oratory
Rosewood 
Carved decoration 
Urn shaped finials to crest 
Oratory with carved and gilt perimetral frame and red damask interior lining 
Two doors, three long drawers 
Gilt bronze hardware 
Portugal, 18th century 
(restoration, signs of wear, minor losses and faults)

€ 6.000 - 8.000
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565



908
PAPELEIRA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo  
Com quatro gavetões, interior com gavetas e escaninhos 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
108x120x57 cm
(Restauros, pequenas faltas e defeitos)

A D.José  / D.Maria bureau
Rosewood 
Four long drawers and inner drawers and pigeon holes 
Yellow metal hardware 
Portugal, 18th century
(restaurations, minor losses and faults)

€ 2.000 - 3.000
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909
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS ESTILO 
D. JOÃO V/D. JOSÉ
Duas de braços 
Em pau-santo  
Decoração parcialmente entalhada com 
elementos vegetalistas 
Assentos em couro lavrado 
Pés de garra e bola 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
104x58,5x52 cm

A set of twelve D.João V/D.José style chairs
Two armchairs 
Rosewood 
Part carved foliage motifs decoration 
Embossed leather seats 
Claw and ball feet 
Portugal, 19th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 3.500 - 5.000
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910
CAMA D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em pau-santo 
Decoração profusamente entalhada 
representando motivos vegetalistas e 
concheados 
Assente em pés de garra e bola 
Portugal, séc. XVIII
180x160x212 cm

A D.João V/D.José bed
Rosewood 
Profusely carved decoration of foliage motifs 
and shells 
On claw and ball feet 
Portugal, 18th century

€ 1.500 - 2.000

911
CAMA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo 
Decoração profusamente entalhada de 
motivos vegetalistas e concheados 
Assente em pés de garra e bola 
Portugal, séc. XVIII
180x152x220 cm

A D.José/D.Maria bed
Rosewood 
Profuse carved decoration of foliage motifs and 
shells 
On claw and ball feet 
Portugal, 18th century

€ 1.500 - 2.000

913
CHAISE LONGUE
Em mogno  
Decoração entalhada 
Assento e costas forrado a veludo 
França, séc. XIX 
(sinais de uso)
109x180x66 cm

Chaise Longue
Mahogany 
Carved decoration 
Velvet upholstery 
France, 19th century 
(signs of wear)

€ 500 - 800

914
MESA DE CASA DE JANTAR ESTILO INGLÊS  

Em mogno, faixeada a mogno  
Pés terminando em garra e rodízios em metal  

Com uma tábua de extensão  
(faltas, defeitos e sinais de uso)

75x228x92cm (aberta) 
75x183x92cm (fechada)

An English style dining table
Solid and veneered rosewood 

Claw feet and metal casters 
One extension leaf 

(losses, faults and signs of wear)

€ 800 - 1.200

912
CADEIRA/CABIDE
Em mogno escurecida com duas gavetas, 
para cinto e botões de punho 
Chapa nas costas com inscrição “Papworth 
Industries Cambridge” 
Modelo registado com indicação de 
fornecedor da casa real inglesa
102x44,5x53 cm

A chair/coat hanger
Mahogany with two drawers for belts and 
cufflinks 
Label to back “Papworth Industries Cambridge” 
Registered patent with Royal Warrant

€ 250 - 400
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915
PAR DE CAMAS D. MARIA 
Em mogno e outras madeiras 
Portugal, séc. XIX 
(sinais de uso)
153,5x113,5x200 cm

A pair of D.Maria beds
Mahogany and other timbers 
Portugal, 19th century 
(signs of wear)

€ 300 - 500

916
PAR DE MESAS DE CABECEIRA 
ROMÂNTICAS
Em murta 
Coluna central oitavada com decoração 
conteada e dourada 
Com uma porta e tampo em pedra 
mármore 
Portugal, séc. XIX 
(sinais de uso)
93,5x34,5x35,5 cm

A pair of Victorian bedside tables
Myrtle 
Octagonal central shaft of beaded and gilt 
decoration 
One door and marble top 
Portugal, 19th century 
(signs of wear)

€ 300 - 500

917
CAMA ESTILO D. MARIA
Em mogno e pau-cetim 
Decoração embutida espinheiro e outras 
madeiras 
Portugal, séc. XX
167x141,5x211 cm

A D. Maria style bed
Solid and veneered rosewood and other timbers 
Headboard of inlaid boxwood frieze decoration 
Portugal, 20th century

€ 300 - 500

918
CÓMODA ESTILO D. MARIA
Em pau-santo, faixeado a pau-santo 
Decoração embutida em espinheiro e outras 
madeiras 
Com dois gavetões e puxadores em bronze 
Tampo em mármore 
Portugal, Séc. XX 
(sinais de uso)
86x102,5x54 cm

A D. Maria style chest of drawers
Solid and veneered rosewood 
Thornbush and other timbers inlaid decoration 
Two long drawers and bronze handles, marble top 
20th century 
(signs of wear)

€ 500 - 800
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919
PAR DE CADEIRAS

Em mogno e outras madeiras 
Assentos em palhinha 

Tabela central recortada 
Portugal, séc. xx 

(sinais de uso)
92x40x40,5cm 

Pair of chairs
Mahogany and other woods 

Caned seats and backs 
Portugal, 20th century

€ 80 - 120

921
CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS 

D. MARIA 
Em pau-santo e outras madeiras 

Tabelas recortadas e vazadas 
Assentos em palhinha 

Portugal, séc. XVIII/XIX 
(sinais de uso)
92x50x45 cm

A set of four D.Maria chairs
Rosewood and other timbers 
Scalloped and pierced splats 

Caned seats 
Portugal, 18th / 19th century 

(signs of wear)

€ 400 - 600

920
CÓMODA D. MARIA 
Em vinhático 
Com três gavetões e três gavetas 
Puxadores em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas, defeitos, sinais de uso)
105x120x62 cm

A D.Maria chest of drawers
Brazilian mahogany 
Three long and three short drawers 
Yellow metal handles  
Portugal, 18th / 19th century 
(losses, faults, signs of wear)

€ 500 - 800

922
VITRINE ESTILO D. MARIA
Em mogno e outras madeiras 
Com duas gavetas e duas portas de 
vidrinhos 
Interior com uma prateleira 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XX 
(faltas, defeitos, sinais de uso)
106x101,5x50 cm

A D.Maria style display cabinet
Solid and veneered rosewood and other timbers 
Two drawers and two glazed doors 
One inner shelf 
Yellow metal hardware 
Portugal, 20th century 
(losses, faults, signs of wear)

€ 300 - 500

574

575



923
CONJUNTO DE QUINZE 
CADEIRAS D. MARIA 
Duas de braços 
Em mogno e outras madeiras 
Espaldar oval, ao estilo Hepplewhite 
Portugal, séc. XVIII 
(indício de xilófagos, restauros e 
adaptações)
93x51x46 cm

A set of fifteen D.Maria chairs
Two armchairs 
Solid and veneered rosewood and 
other timbers 
Oval back in the Hepplewhite style 
Portugal, 18th century 
(evidence of woodworm, 
restoration and adaptations)

€ 3.000 - 5.000

Interior do Palácio dos Duques de Palmela (Lisboa) - sala de jantar.
Fotógrafo: Estúdio Mário Novais.
Data provável de produção da fotografia original: 1959
Arquivo fotográfico da Fundação Calouste Gulbenkian [CFT003.122991.ic]
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924
SECRETÁRIA ROMÂNTICA

Em mogno e outras madeiras 
Tampo rectangular com superfície de 

escrita forrada a couro com ferros em ouro 
Corpo com três gavetas 

Assente em quatro pernas torneadas 
Portugal, séc. XIX 

(restauros, sinais de uso, faltas e defeitos, 
indício de xilófagos)

78,5x112x61 cm 

Romantic desk
Mahogany and other woods 

Rectangular top with leather-lined writing 
surface with gold irons 

Body with three drawers 
Stands on tfour urned legs 

Portugal, 19th century 
(restorations, wear signs, losses, defects and 

evidence of woodworm)

€ 300 - 600

925
PAR DE BANCOS 
Em nogueira  
Tampo forrado a veludo 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos, indícios de xilófagos e 
sinais de uso)
45,5x40,5x40,5cm 

A pair of stools
Walnut 
Velvet upholstery 
Portugal, 19th century 
(losses, faults, evidence of woodworm and signs 
of wear)

€ 300 - 500

926
FAUTEUIL GRANDE

Em murta 
Espaldar entalhado e vazado

Assento em palhinha
Portugal, séc. XIX/XX

86x76x70 cm

A Directoire fauteuil à la reine
Mahogany 

Carved and pierced splat 
Caned seat 

France, 19th century

€ 200 - 300

927
CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS 
DE BRAÇOS ESTILO D. MARIA
Em pau-cetim entalhado
Costas e assentos em palhinha  
Portugal, séc. XIX
92x59x57cm

A set of four D.Maria armchairs 
Caned seats and backs 
Portugal, 19th/20th century

€ 250 - 300

928
CÓMODA D. JOSÉ
Em castanho 
Dois gavetões, duas gavetas 
Aplicações e puxadores em metal amarelo 
Saial recortado com motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII
98x119x58 cm

A D. José chest of drawers
Chestnut 
Two long drawers and two short drawers 
Yellow metal handles and applied elements 
Foliage motifs carved apron 
Portugal, 18th century

€ 200 - 300
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929
ARMÁRIO ROUPEIRO DE DOIS CORPOS ROMÂNTICO
Em vinhático e raiz de mogno
Com duas portas, dois gavetões e uma sapateira
Puxadores e aplicações em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos)
235x149x57 cm

In Brazilian mahogany and mahogany root
With two doors, two drawers and a shoe rack
Yellow metal handles and inserts 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses and faults)

€ 250 - 450

930
ARMÁRIO ROUPEIRO DE DOIS CORPOS ROMÂNTICO 

Em mogno 
Com duas portas, duas gavetas e um gavetão 

Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos)

222x139x56 cm

A Romantic Era wardrobe
Solid and veneered mahogany

Two doors, two drawers and one long drawer 
Portugal, 19th century 

(losses and faults)

€ 250 - 450

932
MESA DE JOGO D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo, faixeada a pau-santo 
Marchetaria em pau-cetim e outras madeiras 
Tampo exterior para xadrez decorado com embutidos de 
motivos vegetalistas 
Com uma gaveta, puxadores e espelhos em metal 
amarelo 
Interior forrado a feltro verde 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
75x82x40,5 cm

A D. José/D. Maria card table
Solid and veneered rosewood 
Satinwood and other timbers marquetry decoration 
Chess top of inlaid foliage motifs 
One drawer, yellow metal hardware and baize lined inner top 
Portugal, 18th / 19th century 
(losses and faults)

€ 600 - 800

931
MESA-DE-CABECEIRA ROMÂNTICA
Em mogno e faixeada a mogno 
Com uma gaveta e uma porta 
Tampo em pedra mármore 
Portugal, séc. XIX/XX
86x49x38 cm

A Romantic Era bedside table
Solid and veneered mahogany 
With one drawer and one door 
Marble top 
Portugal, 19th/20th century

€ 100 - 150

933
MESA DE JOGO D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo e faixeada a pau-santo com 
decoração embutida 
Tampo forrado a feltro verde 
Com uma gaveta 
Puxadores e espelho em pau-rosa e pau-cetim 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
75x87x41 cm
A D. José/D. Maria card table
Solid and veneered rosewood inlaid decoration 
Inner green baize lined top 
One drawer 
Yellow metal handles and lock plate 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 600 - 800

934
CÓMODA D. MARIA 
Em vinhático 
Com três gavetões e puxadores em metal 
amarelo  
Portugal, séc. XIX 
(pequenos defeitos, sinais de uso)
87,5x117x58 cm

A D.Maria chest of drawers
Brazilian mahogany 
Three long drawers, yellow metal handles 
Portugal, 19th century 
(minor faults, signs of wear)

€ 500 - 700

580

581



935
PAR DE MESAS DE APOIO 

DE ARMAR
Em madeira escurecida 

Tampo recortado em forma de 
trevo de quatro folhas 

Assente em quatro pés de latão 
Pernas articuladas 
Inglaterra, séc. xx

(faltas, defeitos e restauros)
63x57 cm

A pair of side tables
Darkened wood 

Scalloped four leaved clover shaped 
top 

On four brass feet 
Articulated legs 

England, 20th Century
(losses, faults and restoration)

€ 200 - 300

936
MESA DE CENTRO 
Em mogno 
Com prateleira e tampo em pedra mármore 
Pés terminando em ponteiras de metal e rodízios 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
54,5x90x60 cm

A centre table
Solid and veneered mahogany 
Marble shelf and top 
Metal fittings and caster feet 
Europe, 20th century 
(signs of wear)

€ 100 - 200

937
PAR DE MAPLES DE ORELHAS
Forrados a tecido amarelo adamascado 
Portugal, séc. XX
103x85x87 cm

A pair of wingback armchairs
Yellow floral textile upholstery 
Portugal, 20th century

€ 200 - 300

938
MESA DE ABAS
Em vinhático 
Faixas e filetes em pau-cetim 
Pernas em garra e bola 
Portugal, séc. XIX/XX 
(pequenas faltas)
73x113cm

A flap table
In Brazilian mahogany 
Satinwood ribbons and fillets 
Claw legs and ball 
Portugal, 19th/20th century 
(minor faults)

€ 200 - 400

936A
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUÍS XV

Em mogno 
Decoração parcialmente entalhada  

Assento, costas e braços forrados a tecido 
Europa, séc. XX 

(faltas e defeitos)
92x60x58 cm

A pair of Louis XV style fauteuils
Mahogany 

Part carved decoration 
Textile upholstery 

Europe, 20th century 
(losses and faults)

€ 250 - 400
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939
ARCA DE GRANDES DIMENSÕES
Em castanho e outras madeiras 
Ferragens em metal amarelo 
Base com três gavetas 
Pés de bolacha 
Séc. XX
128,5x164x90 cm

A large chest
Chestnut and other timbers 
Yellow metal hardware 
Three drawers to base 
Bun feet 
20th century

€ 1.000 - 1.500

940
GRANDE ARCA
Em sicupira  
Com  três gavetas 
Ferragens em metal recortado e vazado representando animais fantásticos 
e elementos vegetalistas 
Assente em  pés de bolacha estriada 
Portugal, séc. XVII 
(restauros, pequenas faltas e defeitos)
105x173x89 cm

A large chest
Sucupira 
Three drawers 
Scalloped and pierced metal hardware of fantastic animals and foliage elements 
decoration 
Striated bun feet 
Portugal, 17th century 
(restoration, minor losses and faults)

€ 1.000 - 1.500
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941
MESA CONVENTUAL
Em nogueira
Pernas e travessas recortadas
Espanha, séc. XVIII
(Restauros, faltas, defeitos e vestigios de 
xilófagos)
80x176,5x66 cm

Conventual table
Walnut wood
Cropped legs and crosspieces
Spain, 16th century
(Restorations, faults, defects and evidence of 
woodworn)

€ 400 - 800

943
CADEIRA DE BRAÇOS
Em castanho e outras madeiras 
Assento em couro lavrado e pregaria 
Costas com decoração gravada representando brasão 
do Duque de Palmela 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)
104x65x66 cm

An armchair
Chestnut and other timbers 
Embossed leather seat and back with decorative brass tacks 
Engraved Duque of Palmela heraldic shield to back 
Portugal, 19th century 
(minor losses, faults and signs of wear)

€ 150 - 200

944
CADEIRA DE BRAÇOS

Em castanho e outras madeiras 
Assento e costas em couro lavrado e pregaria 

Costas com decoração gravada representando brasão da Família 
Sousa 

Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas, defeitos e sinais de uso)

107x59x60 cm

An armchair
Chestnut and other timbers 

Embossed leather seat with applied decorative tacks 
Engraved decoration to chair back with heraldic shield for the Sousa 

family 
Portugal, 18th century 

(minor losses, faults and signs of wear)

€ 150 - 200

945
MESA BUFETE
Em castanho e outras madeiras 
Com três gavetas  
Puxadores em ferro 
Pés e travessas torneadas 
Portugal, séc. XVII 
(faltas, defeitos, restauros, indicios de 
insectos xilófagos)
82x180x77 cm

A “bufete” table
Chestnut and other timbers 
Three drawers 
Iron handles 
Turned feet and stretchers 
Portugal, 17th century 
(losses, faults, restoration, evidence of 
woodworm)

€ 250 - 400

942
MESA DE ENCOSTAR
Em Carvalho e Castanho

Com três gavetas, frente de gaveta com 
decoração gravada 
Portugal, séc. XVII 

(faltas, defeitos e indício de xilófagos)
80x203x77 cm

A side table
Oak and chestnut

Three drawers, engraved drawer front 
Portugal, 17th century 

(losses, faults, evidence of woodworn)

€ 200 - 300
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946
PAR DE CADEIRAS 
Em nogueira  
Com costas e assentos em couro lavrado 
com pregaria em metal amarelo 
Costas com decoração lavrada 
representando brasão português 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
117x52x55 cm

A pair of chairs
Walnut 
Embossed leather back and seats fixed with 
yellow metal tacks 
Heraldic shield to back 
Portugal, 18th century 
(losses and faults)

€ 300 - 500

948
CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS DE 
ESPALDAR ALTO
Em castanho e outras madeiras 
Assentos e costas em couro lavrado com sereia, 
concheados, animais e motivos vegetalistas 
Pregaria em latão  
Portugal, séc. XIX 
(indícios de insectos xilófagos, faltas e defeitos)
131x50x47,5 cm

A set of four tall back chairs
Chestnut and other timbers 
Embossed leather seats and backs with mermaid, shells, 
zoomorphic and foliage motifs  
Brass decorative tacks 
Portugal, 19th century 
(evidence of woodworm, losses and faults)

€ 650 - 1.000

947
PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS DE 
ESPALDAR ALTO
Em madeira escurecida 
Com costas e assentos em couro lavrado 
representando motivos florais, figuras e brasão 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
149x67x70 cm

A pair of armchairs
Darkened wood 
Embossed leather upholstery of floral motifs, figures 
and heraldic shield 
Portugal, 19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 400 - 600
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949
BANQUETA DE DOIS LUGARES
Em mogno e faixeado a mogno 
Assento forrado a couro com pregaria 
(faltas e defeitos)
Portugal, séc. XX
39x108,5x40 cm

A two seat stool
Solid and veneered mahogany 
Leather seat with decorative yellow metal tacks
Portugal, séc. XX 
(losses and faults)

€ 120 - 180

950
ASSENTO INDIVIDUAL DE 

CADEIRAL
Em carvalho  

Decoração entalhada 
Assento de rebater 

Portugal, séc. XVI
(faltas, defeitos, indícios de xilófagos)

109x78x48 cm

A single church choir seat
Oak 

Carved decoration 
Drop seat 

Portugal, 17th century 
(losses, faults and evidence of woodworm)

€ 250 - 300

951
CADEIRA DE BRAÇOS
Em nogueira 
Assento e costas em couro e pregaria  
Costas gravadas com brasão dos Duques 
de Palmela 
Portugal, séc. XIX 
(diversos defeitos e sinais de uso)
123x49x66,5 cm

An armchair
Walnut 
Leather seat and back 
Back engraved with heraldic shield for the 
Duke’s of Palmela 
Portugal, 19th century 
(various faults and signs of wear)

€ 150 - 200

952
CADEIRÃO DE BRAÇOS DE ESPALDAR ALTO

Em nogueira e outras madeiras 
Decoração entalhada 

Assento e costas em couro lavrado e pregaria 
Costas com decoração gravada representando brasão 

Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos, sinais de uso, indícios de insectos xilófagos)

149x68x74cm
Bibliografia/Literature: 

AA.VV - “Cadeiras portuguesas” Lisboa, 1998, ESTAMPA XXVIII

An armchair
Walnut and other timbers 

Carved decoration 
Embossed leather seat and back of decorative brass tacks 

Heraldic shield to back 
Portugal, 19th century 

(losses, faults, signs of wear, evidence of woodworm

€ 200 - 300

953
CÓMODA RÚSTICA DE GRANDES DIMENSÕES
Em castanho 
Três gavetões 
Puxadores e ferragens em ferro 
Espanha, séc. XVII/XVIII 
(restauros, sinais de uso, vestígios de xilófagos)
113x158,5x86 cm

A large country made chest of drawers
Chestnut 
Three large drawers 
Iron hardware 
Spain, 17th / 18th century 
(restorations, signs of wear evidence of woodworn)

€ 500 - 800

954
CÓMODA RÚSTICA DE GRANDES 

DIMENSÕES
Em castanho 

Três gavetões 
Puxadores e ferragens em ferro 

Espanha, séc. XVII/XVIII 
(restauros, sinais de uso, vestígios de xilófagos)

113x159x85,5 cm

A large country chest of drawers
Chestnut 

Three long drawers 
Iron hardware 

Spain, 17th / 18th century 
(restorations, signs of wear evidence of woodworn)

€ 500 - 800
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955
CAMA FILIPINA
Em pau-santo  
Aplicações em metal amarelo recortado e vazado 
Portugal, séc. XVII 
(restauros, pequenas faltas e defeitos, sinais de uso)
145x115x203,5 cm

A Philippine bed
Rosewood  
Scalloped and pierced yellow metal mounts 
Portugal, 17th century 
(restoration, minor losses and faults, signs of wear)

€ 400 - 600

956
PEQUENA MESA BUFETE
Em pau-santo e outras madeiras 
Decoração entalhada com frisos de 
torcidos, pernas torneadas unidas por 
travessa recortada 
Ferragens em metal  
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
57x72x52,5cm

A small “bufete” table
Rosewood and other timbers 
Carved decoration of ripple friezes, Turned legs 
of scalloped stretcher and metal hardware 
Portugal, 20th century 
(signs of wear, minor losses and faults)

€ 300 - 500

957
MESA BUFETE MINIATURA
Em vinhático e pau-santo 
Pernas torneadas unidas por travessa recortada 
Uma gaveta e espelho em latão recortado e 
vazado 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(restauros, sinais de uso, pequenas falta e 
defeitos)
41x60x43 cm

A miniature “bufete” table
Brazilian mahogany and rosewood 
Turned legs of scalloped stretcher 
One drawer of scalloped and pierced escutcheon 
Portugal, 17th/18th century 
(restorations,signs of wear, minor losses and faults)

€ 400 - 600
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958
PAR DE ARMÁRIOS DE BIBLIOTECA 
Em castanho
Colunas torneadas  
Quatro portas e duas gavetas 
Séc. XX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
253x245x52 cm

A pair of large library cabinets
Chestnut
Turned columns 
Four doors and two drawers 
20th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 2.500 - 3.000
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959
LUSTRE DE DEZ LUMES
Em metal e vidro moldado e lapidado
90x75 cm

A ten branch chandelier
Metal frame and moulded and cut glass

€ 800 - 1.200

961
PAR DE GIRÂNDOLAS DE QUATRO LUMES JORGE III
Em cristal lapidado e metal 
Inglaterra, Séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 76,5 cm

A pair of George III  four branch girandoles
Cut crystal and metal 
England, 18th century 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

960
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES 
Em cristal e vidro 
Europa, séc. XIX/XX
 68x42,5x22,5 cm

A pair of two branch wall sconces
Crystal and glass 
Europe, 19th / 20th century

€ 400 - 600
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962
PEQUENO LUSTRE DE 
QUATRO LUMES
Em vidro e metal amarelo
75x30 cm

A small four branch chandelier
Glass and yellow  metal

€ 200 - 300

967
GRANDE LUSTRE DE 
DEZASSEIS LUMES
Em cristal lapidado  
Irlanda, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
120x103 cm

A large sixteen branch chandelier
Cut crystal 
Ireland, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

963
PEQUENO LUSTRE DE SACO 
DE TRÊS LUMES
Em vidro e cristal
70x35 cm

A small three light chandelier
Glass and crystal

€ 200 - 300

964
PEQUENO LUSTRE DE 
SACO DE UM LUME
Pingentes em vidro
75x33cm 

A small single light chandelier
Glass drops

€ 200 - 300

965
LUSTRE DE SEIS LUMES
Em vidro e cristal lapidado
80x65 cm

A six branch chandelier
Cut glass and crystal

€ 300 - 500

966
LUSTRE DE UM LUME
Em vidro e contas em vidro 
45x30cm 

A single light chandelier
Glass and glass beads

€ 200 - 300 968
LUSTRE DE DOZE LUMES
Estrutura em metal amarelo  
Pingentes em vidro lapidado 
Séc. XX
97x66 cm

A twelve branch chandelier
Yellow metal frame  
Cut glass drops 
20th century

€ 500 - 800
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969
CANDEEIRO DE TECTO 
Estrutura em metal  
Campânula e depósito em 
vidro coalhado 
Alt.: 94cm 

A ceiling light
Metal frame with milk glass 
shade and fuel vessel

€ 100 - 200

970
CANDEEIRO DE TECTO 

DE TRÊS LUMES 
Em metal amarelo e vidro 

coalhado 
Decoração policromada 

representando flores 
34cm

A three branch chandelier
Yellow metal and milk glass 

Polychrome floral decoration

€ 100 - 200

971
CANDEEIRO DE TECTO 
DE DOZE LUMES ESTILO 
HOLANDÊS
Em latão 
Séc. XX 
(pequenos defeitos)
92x96 cm

A Dutch style twelve branch 
chandelier
Brass 
20th century 
(minor faults)

€ 300 - 500

972
CANDEIA/CANDEEIRO 

DE TECTO DE DOIS 
LUMES

Em latão 
80x60cm 

A two branch ceiling oil lamp 
wired for electricity

Brass

€ 100 - 200

973
CANDEEIRO DE MESA
Em porcelana com decoração em tons de 
azul 
Montures em bronze dourado 
Marcado “GAGNEAU” 
França, séc. XIX 
(restauros e adaptações)
Alt.: 44,5 cm

A table lamp
Blue decoration porcelain 
Gilt bronze mounts 
Marked “GAGNEAU” 
France, 19th century 
(restoration and adaptations)

€ 100 - 150

974
CANDEEIRO “COLUNA”
Em metal amarelo 
Fuste canelado 
Base quadrangular com decoração 
relevada representando grinaldas 
Alt.: 86,5 cm 

A column lamp
Yellow metal 
Fluted shaft 
Square base of garland reliefs decoration

€ 100 - 150

975
PAR DE CANDEEIROS DE MESA
Em metal dourado 
Decoração relevada com mascarões e motivos 
vegetalistas 
Inscrição “GAGNEAU” 
França, séc. XIX 
(sinais de uso, adaptações, faltas e defeitos)
Alt.: 42 cm

A pair of table lamps
Gilt metal 
Classical masks and foliage motifs reliefs decoration 
Inscribed “GAGNEAU” 
France, 19th century 
(signs of wear, adaptations, losses and faults)

€ 500 - 700

976
PAR DE CANDEEIROS “COLUNAS”
Coluna em pedra verde  
Base e capitel coríntio em metal amarelo 
Alt.: 90cm 

A pair of column lamps
Green stone columns 
Yellow metal base and capital

€ 200 - 400
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977
LITÓFANO 
Em metal amarelo relevado 
Placa em porcelana da fábrica da Vista 
Alegre representando mulher napolitana  
Séc. XIX  
(electrificado)
Alt.: 45,5 cm

A  lithophane
Yellow metal of reliefs decoration 
Vista Alegre porcelain lithophane depicting a 
Neapolitan woman 
19th century 
(wired for electricity)

€ 500 - 800

978
PAR DE APLIQUES/ 
LANTERNAS DE CARRUAGEM
Em metal prateado 
Faces sextavadas com vidro gravado 
Portugal, séc. XX
Alt.: 90cm

A pair of wall sconces/carriage lights
Silvered metal 
Hexagonal faces of engraved glass 
Portugal, 20th century

€ 400 - 600

979
CANDEIA DE AZEITE IBÉRICA DE 
GRANDES DIMENSÕES
Em bronze dourado 
Decoração cinzelada com mascares e 
motivos geométricos 
Séc. XIX
Alt.: 108 cm

A large Iberian oil lamp
Gilt bronze 
Chiselled masks and geometric decoration 
19th century

€ 200 - 300
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984
JARRA
Em porcelana da China 
Decoração a azul com objectos e símbolos 
budista 
Dinastia Qing, Séc. XIX 
(adaptado a candeeiro)
Alt.: 42 cm

A  vase
Chinese porcelain 
Blue decoration of Buddhist objects and 
symbols 
Qing dynasty, 19th century 
(adapted to lamp)

€ 300 - 400

985
JARRA

Em porcelana da China  
Decoração Mandarim representando cenas 

do quotidiano chinês e arranjos florais 
Dinastia Qing, séc. XIX 

(adaptado a candeeiro)
Alt.: 46 cm

A vase
Chinese porcelain 

Mandarin decoration of Chinese daily scenes 
and floral arrangements 

Qing dynasty, 19th century 
(adapted to lamp)

€ 200 - 300

986
TRAVESSA OVAL 
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari representando motivos 
vegetalistas 
Aba vazada  
Séc. XIX 
25,5x29,5 cm 

An oval tray
Japanese porcelain 
Imari foliage motifs decoration 
Pierced lip 
19th century

€ 50 - 70

987
“MEDICINE DOLL”

Escultura em marfim entalhado e 
parcialmente policromado 

Assinada 
China, séc. XIX

44,5 cm

A medicine doll
Carved and part polychrome ivory 

Signed 
China, 19th century

€ 700 - 900

980
CONJUNTO DE DUAS ESCULTURAS
Cavalo e cão de fóo 
Em massa simulando ambar 
Séc. XX
Alt.: 14 cm ( o maior)

A set of two sculptures
A horse and a Foo dog 
Paste simulating amber 
20th century

€ 100 - 150

981
PEQUENA JARRA

Escultura em pedra representando figura 
masculina, jarra e motivos vegetalistas  

China, séc. XX 
(faltas e defeitos)

13x13 cm 

A small vase
Stone male figure with vase and foliage motifs 

decoration 
China, 20th century 

(losses and faults)

€ 50 - 80

982
DRAGÕES 
Escultura em jade  
Decoração esculpida representando 
dragões  
China, séc. XX
Alt.: 21,5 cm 

Dragons
Jade sculpture 
Carved decoration with dragons 
China, 20th century

€ 100 - 150

983
PAR DE JARRAS

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando paisagem com flores, faisões e 

caracteres chineses 
Montures em metal amarelo  

China, séc. XX 
(adaptadas a candeeiros)

Alt.: 35 cm

A pair of vases
Chinese porcelain 

Polychrome decoration of landscape with flowers, pheasants and Chinese script 
characters 

China, 20th century 
Yellow metal mounts 

(adapted to lamps)

€ 150 - 200
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988
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS
Em esmalte sobre cobre 
Composto por: duas caixas de chá com 
tampa, uma caixa oitavada, uma taça e 
uma taça com asas 
Decoração policromada representando 
dragões e outros motivos vegetalistas 
China, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)
10,5x9x7,5 cm (caixa de chá)

A group of eight pieces
Enamel on copper 
Two tea caddies with covers, an octagonal box, 
two bowls, one with handle 
Polychrome decoration of dragons and foliage 
motifs 
China, 19th / 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 120 - 180

989
PAR DE PEQUENOS POTES COM TAMPA
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reservas representando 
cenas do quotidiano chinês 
China, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 7,5 cm

A pair of small pots and covers
Enamel on copper 
Polychrome decoration and frames with Chinese daily scenes 
China, 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 100 - 150

990
CABAÇA

Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando 

motivos vegetalistas 
China, Dinastia Qing, séc. XIX 

(restauros)
Alt.: 29,5 cm

A gourd
Enamel on copper 

Foliage polychrome decoration 
China, Qing dynasty, 19th century 

(restoration)

€ 150 - 200

991
CONJUNTO DE SEIS TAÇAS 
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando 
flores 
China, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
5x9 cm

A group of six bowls
Enamel on copper 
Polychrome floral decoration 
China, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 70

992
BULE COM ASA
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando peonias e 
outros motivos florais 
Periodo Qianlong (1735-1796) 
(faltas, defeitos e restauros)
27x24 cm

A teapot
Enamel on copper 
Polychrome “Famille Rose” enamelled 
decoration with peonies and other floral motifs 
Qianlong reign (1735-1796) 
(losses, faults and restoration)

€ 150 - 200

993
COVILHETE POLILOBADO
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando 
flores  
China, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)

A lobate deep saucer
Enamel on copper 
Polychrome floral decoration 
China, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 80

994
CHÁVENA E PIRES

Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada  

Reservas com cenas do quotidiano chinês 
e fundo com flores 

China, séc. XX 
(faltas, defeitos e restauros)

10,5x10,5 cm (pires) 
5x8 cm (chávena

A cup and saucer
Enamel on copper 

Polychrome decoration 
Frames with Chinese daily scenes and floral 

ground 
China, 20th century 

(losses, faults and restoration)

€ 50 - 70

606

607



995
COVILHETE
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando 
paisagem oriental com figuras  
China, séc. XVIII/XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Diam.: 30 cm

A deep saucer
Enamel on copper 
Polychrome decoration of oriental landscape 
with figures 
China, 18th / 19the century 
(losses, faults and restoration) 

€ 200 - 400

996
CAIXA COM TAMPA 

Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reserva 

representando cenas do quotidiano chinês 
e fundo com flores 

China, séc. XX 
(faltas, defeitos e restauros)

7,5x19x13 cm

A box and cover
Enamel on copper 

Polychrome decoration and frame with Chinese 
daily scenes and floral ground 

China, 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 100 - 150

997
CONJUNTO DE QUATRO CAIXAS 
COM TAMPA
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando 
cenas do quotidiano chinês 
China, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)
6x8,5 cm (a maior)

A group of four boxes and covers
Enamel on copper 
Polychrome decoration of Chinese daily scenes 
China, 19th / 20th century 
(losses, fault and restoration)

€ 60 - 80

998
CAIXA COM TAMPA
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reserva representando 
paisagem 
Fundo com flores e borboletas 
China, séc. XX 
(faltas, defeitos e restauros)
9,5x8,5x8,5 cm

A box and cover
Enamel on copper 
Polychrome decoration and frame with landscape 
Flowers and butterflies ground 
China, 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 40 - 60

999
BIOMBO MINIATURA

Em metal amarelo com decoração vazada 
e gravada 

Centro com medalhão em esmalte 
policromado sobre cobre 

representando cena do quotidiano chinês 
China, Dinastia Qing, séc. XIX 

(pequenas faltas, defeitos) 
15x11x4 cm

€ 60 - 100
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1000
CONJUNTO DE QUATRO CAIXAS
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reservas 
representando cenas do quotidiano chinês 
e fundo com flores 
China, séc. XX 
(faltas, defeitos e restauros)
6,5x12x8 cm (a maior)

A group of four boxes
Enamel on copper 
Polychrome decoration of frames with Chinese 
daily scenes on a floral ground 
China, 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 150 - 200

1001
CONJUNTO DE QUATRO TAÇAS E DUAS COLHERES
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada representando paisagem com figuras orientais 
China, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)
3,5x4,5 cm (taça) 
comp.: 11 cm (colher)

A set of four bowls and two spoons
Enamel on copper 
Polychrome decoration of landscape with oriental figures 
China, 19th / 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 80

1002
CAIXA “OVO”

Em esmalte policromado sobre cobre 
Decoração com motivos vegetalistas 

China, Dinastia Qing, séc. XIX 
(restauros)

Alt.: 13,5 cm

An “egg” box
Polychrome enamel on copper 

Foliage motifs decoration 
China, Qing dynasty, 19th century 

(restoration)

€ 60 - 100

1003
PEQUENO CACHEPOT
Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reservas representando 
paisagens e figuras orientais 
Fundo com flores 
China, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
10,5x16,5 cm

A small cachepot
Enamel on copper 
Polychrome decoration of frames with landscapes and oriental figures 
Floral ground 
China, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 200 - 300

1004
TAÇA E DOIS COVILHETES RECTANGULARES

Em esmalte sobre cobre 
Decoração policromada com reserva representando 

figuras orientais  
China, séc. XX 

(faltas, defeitos e restauros)
5,5x11,5 cm

A bowl and two rectangular deep saucers
Enamel on copper 

Polychrome decoration and frame with oriental figures 
China, 20th century 

(losses, faults and restoration)

€ 50 - 80
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1005
PAR DE MAÇANETAS 
Em vidro moldado  
Interior com decoração policromada e dourada com Brasão da Casa Real Portuguesa
Séc. XIX
Diam.: 5 cm (maior)

A pair of knobs
Moulded glass 
Inner polychrome decoration with coat of arms of the Portuguese Royal House
19th century

€ 200 - 300

4
SESSÃO
Session

LOTES 1005 A 1472

Lot 1005 to 1472
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1006
GARRAFA COM TAMPA 
Em vidro facetado  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Alt.: 19 cm 

A bottle and stopper
Faceted glass 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 100 - 150

1007
FRASCO DE PERFUME COM TAMPA 
Em vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Alt.: 12 cm 

A perfume bottle and cover
Glass 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 100 - 150

1008
FRASCO DE PERFUME COM TAMPA 
Em vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Alt.: 13 cm 

A perfume bottle and cover
Glass 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 100 - 150

1009
FRASCO DE PERFUME COM TAMPA 
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Alt.: 9,5 cm 

A perfume bottle and cover
Glass  
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 100 - 150

1010
GARRAFA COM TAMPA  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Alt.: 17 cm 

A bottle and stopper
Glass  
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 100 - 150
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1011
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
com flor França, séc. XIX/XX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Decoration with flower
France, 19th/20th century 
€ 60 - 100

1012
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetado 
Decoração interior representando flores 
sobre fundo azul escuro  
França, séc. XIX
Diam.: 7 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner floral decoration on a dark blue ground 
France, 19th century

€ 60 - 100

1013
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior representando flor e 
coroa de louros sobre fundo negro  
Marcado na base “Caithness NOEL 
Scotland” e numerado 55/250 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner flower and laurel wreath decoration on a 
black ground 
Marked to base “Caithness NOEL Scotland” 
and numbered 55/250 
France, 19th century

€ 120 - 160

1014
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX (2ª metade)
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France 19th century (2nd half )

€ 60 - 100

1015
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada 
Decoração interior representando flores  
França, séc. XIX
Diam.: 8 cm

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner floral decoration 
France, 19th century

€ 80 - 120

1016
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1017
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada  
Decoração interior relevada em tons de 
verde  
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner green reliefs decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1018
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada  
Decoração interior representando flor  
França, séc. XIX (2ª metade) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 7 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner floral decoration 
France 19th century (2nd half ) 
(chips)

€ 80 - 120

1019
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada  
Decoração interior "Millefiori"
e exterior em overlay
EUROPA, SÉC. XIX 
França, séc. XIX (2ª metade)
Diam.: 6 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France 19th century (2nd half )

€ 200 - 250

1020
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1021
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,2 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1022
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100
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1023
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 120 - 160

1024
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 120 - 160

1025
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1026
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 8 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 120 - 160

1027
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 120 - 160

1028
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro, facetada em tons de 
azul 
França, séc. XIX
Diam.: 8 cm 

A paperweight
Blue faceted glass paste 
France, 19th century

€ 80 - 120

1029
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior representando flores 
França, séc. XIX
Diam.: 7 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner flower decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1030
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior flores 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Decoration with flowers 
France, 19th century

€ 60 - 100

1031
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 120 - 160

1032
PISA-PAPÉIS BACCARAT
Em pasta de vidro  
Decoração interior representando serpente  
Marcado na base, numerado 164/300 e 
datado 1979 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A Baccarat paperweight
Glass paste 
Inner snake decoration 
Marked to base, numbered 164/3000 and dated 
1979 
France, 19th century

€ 150 - 200

1033
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro facetada 
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 7,5 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1034
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro facetada  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 8 cm 

A paperweight
Faceted glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

620

621



1040
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior policromada "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 5,3 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner polychrome  "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1041
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior policromada "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,2 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner polychrome "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1042
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1043
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,2 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1044
PISA-PAPÉIS
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1045
PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro âmbar 
Decoração gravada representando flores 
França, séc. XIX
Diam.: 6,5 cm 

A paperweight
Amber coloured glass paste 
Engraved floral decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

5423/1558

1035
CONJUNTO DE TRÊS PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro 
Decoração interior com motivo florais  
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
Diam.: 5 cm (maior)

A group of three paperweights
Glass paste 
Inner floral decoration  
France, 19th century 
(losses and faults)

€ 60 - 100

1036
CONJUNTO DE TRÊS MAÇANETAS 
DE PORTAS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX
Diam.: 4,5 cm (maior)

A group of three door knobs
Glass paste 
Inner "Millefiori"  decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1037
CONJUNTO DE TRÊS PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
Séc. XX 
(um com faltas e defeitos)
Diam.: 4,3 cm (maior)

A group of three paperweights
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century 
(one with losses and faults)

€ 60 - 100

1038
CONJUNTO DE DOIS PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior policromada 
França, séc. XIX
Diam.: 5,5 cm (maior)

A group of two paper weights
Glass paste 
Inner polychrome decoration 
France, 19th century

€ 60 - 100

1039
CONJUNTO DE DOIS PISA-PAPÉIS 
Em pasta de vidro  
Decoração interior "Millefiori" 
França, séc. XIX 
(defeitos)
Diam.: 4,5 cm (maior)

A group of two paperweights
Glass paste 
Inner "Millefiori" decoration 
France, 19th century 
(faults)

€ 60 - 100
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1046
PINHA
Em vidro lapidado encarnado 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 19cm

A staircase finial
Red cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 150 - 200

1047
PINHA
Em vidro encarnado 
Decoração interior em “nid d’abeilles” 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 21,5cm

A staircase finial
Red glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1048
PAR DE PINHAS
Em vidro encarnado 
Bases em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 17cm

A pair of staircase finials
Red glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1049
PINHA
Em vidro espelhado encarnado 
Decoração lapidada 
Base em metal
Alt.: 19cm

A staircase finial
Red mirrored and cut glass 
Metal fitting

€ 200 - 300

1050
PINHA
Em vidro lapidado encarnado 
Base em metal amarelo 
Marcado na base “AKC PARIS”
Alt.: 16cm 

A staircase finial
Red cut glass 
Yellow metal fitting 
Marked to base “AKC PARIS”

€ 120 - 180

1051
PINHA
Em vidro encarnado 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 16cm

A staircase finial
Red glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 150

1052
PAR DE PINHAS
Em vidro espelhado encarnado 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX
Alt.: 16cm

A pair of staircase finials
Mirrored red glass 
Yellow metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 300 - 400

1053
PINHA
Em vidro espelhado encarnado  
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 21,5cm 

A staircase finial
Mirrored red glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300

1054
PAR DE PINHAS
Em vidro encarnado e coalhado 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade) 
(uma partida)
Alt.: 20cm 

A pair of staircase finials
Red and milk glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half ) 
(one broken)

€ 150 - 200

1055
PINHA 
Em vidro cor-de-laranja e coalhado 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 21cm 

A staircase finial
Orange and milk glass 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300
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1056
PINHA
Em vidro lapidado azul 
Decoração gravada a ácido 
representando águia bicéfala 
com coroa  
Possivelmente Baccarat ou 
Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 12,5cm

A staircase finial
Blue cut glass 
Acid etched decoration of  
crowned double-headed eagle 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 80 - 120

1057
PINHA
Em vidro lapidado azul 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 17cm 

A staircase finial
Blue cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 100 - 150

1058
PINHA 
Em vidro azul com decoração 
gravada a ácido representando 
paisagem com igreja 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 19,5cm 

A staircase finial
Blue glass of acid etched decoration with 
landscape and church 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300

1059
PAR DE PINHAS
Em vidro 
lapidado azul 
Base em latão
Alt.: 21,5cm

A staircase finial
Blue cut glass 
Brass fitting

€ 380 - 500

1060
PINHA
Em vidro lapidado azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 13,5cm

A staircase finial
Blue cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 80 - 120

1061
PINHA
Em vidro azul 
Decoração interior em “nid 
d’abeilles” 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15cm

A staircase finial
Blue glass 
Nid d’abeilles interior decoration 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 120 - 180

1062
CONJUNTO DE DUAS PINHAS
Em vidro lapidado azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 16,5cm (maior)

A set of two staircase finials
Blue cut glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 300 - 400

1063
PINHA
Em vidro espelhado azul  
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 19,5cm 

A staircase finial
Mirrored blue glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300

1064
PINHA
Em vidro espelhado azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 13cm

A staircase finial
Mirrored blue glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 50 - 80

1065
PINHA
Em vidro lapidado azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15,5cm

A staircase finial
Blue cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 100 - 150
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1066
CONJUNTO DE DUAS 
PINHAS
Em vidro lapidado azul 
Bases em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15cm (maior)

A set of two staircase finials
Blue cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300

1067
PAR DE PINHAS
Em vidro azul 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15cm

A pair of staircase finials
Blue glass 
Yellow metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 200 - 300

1068
PINHA
Em vidro azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15cm

A staircase finial
Blue glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 100 - 150

1069
PAR DE PINHAS
Em vidro moldado azul 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 19cm

A pair of staircase finials
Blue moulded glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half ) 
(minor faults)

€ 300 - 400

1070
CONJUNTO DE TRÊS PINHAS 
Em vidro opaline 
Decoração a azul e branco  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 19cm 

A group of three staircase finials
White and blue glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 500 - 800

1071
PAR DE PINHAS
Em vidro opaline em tons de lilás 
Base em metal amarelo 
França, séc. XIX
Alt.: 20,5cm

A pair of staircase finials
in opaline glass in shades of lilac 
Yellow metal fittings 
France, 19th century

€ 380 - 500

1072
PINHA
Em vidro overlay de dois tons 
Base em metal amarelo 
França, séc. XIX
Alt.: 20cm

A staircase finial
in two-tone overlay glass 
Yellow metal fitting 
France, 19th century

€ 150 - 200

1073
PINHA
Em vidro overlay de dois tons 
Base em metal amarelo 
França, séc. XIX 
Alt.: 20cm

A staircase finial
Milk and eggshell glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 150 - 200

1074
PINHA 
Em vidro overlay de dois tons 
Base em metal amarelo 
França, séc. XIX
Alt.: 19,5cm 

A staircase finial
in two-tone overlay glass 
Yellow metal fitting  
France, 19th century (1st half )

€ 150 - 200

1075
PINHA
Em vidro verde e coalhado 
Base em metal amarelo 
França, séc. XIX
Alt.: 21,5cm 

A staircase finial
Green and milk glass 
Yellow metal fitting 
France, 19th century

€ 200 - 300
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1076
PINHA
Em vidro translúcido 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 18cm 

A staircase finial
Translucent glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 180 - 250

1077
PINHA
Em vidro incolor 
Decoração “nid’ abeilles” 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX
Alt.: 15cm

A staircase finial
Nid d’abeilles decoration
Translucent glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 80 - 120

1078
PINHA
Em vidro lapidado translúcido 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX
Alt.: 13cm

A staircase finial
Translucent cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 50 - 80

1079
PINHA 
Em vidro translúcido
Decoração lapidada em ponta de diamante 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX
Alt.: 14cm

A staircase finial
Translucent glass
Diamond-tipped decoration 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 150

1080
PINHA 
Em vidro branco 
Decoração interior em “nid d’abeilles” 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 15cm

A staircase finial
White glass 
Nid d’abeilles interior decoration 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 100 - 150

1081
PINHAS
Em vidro lapidado incolor 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX
Alt.: 13,5cm

A staircase finial
Translucent cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century

€ 50 - 80

1081A
PINHA DE GRANDES DIMENSÕES
Em vidro facetado translúcido 
Base em bronze dourado 
Com decoração relevada representando 
motivos vegetalistas e geométricos  
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade) 
(pequenos defeitos)

Alt.: 21cm 

A large staircase finial
Translucent faceted glass 
Gilt bronze fitting 
Reliefs decoration of foliage and geometric 
motifs 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half ) 
(minor faults)

€ 380 - 500
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1082
PAR DE PINHAS
Em vidro lapidado verde 
Bases em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 15,5cm

A pair of staircase finials
Green cut glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1083
PINHA
Em vidro moldado verde 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 15,5cm 

A staircase finial
Green moulded glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 80 - 120

1084
PINHA
Em vidro lapidado verde 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 16,5cm 

A staircase finial
Green cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 150 - 200

1085
PINHA 
Em vidro lapidado verde 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 16,5cm

A staircase finial
Green cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 80 - 120

1086
PINHA 
Em vidro moldado verde 
Base em metal  
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 18,5cm 

A staircase finial
Moulded green glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 150 - 200

1087
PINHA
Em vidro verde 
Decoração interior em “nid 
d’abeilles” 
Base em metal amarelo 
Marcado na base “F.C” 

EUROPA, SÉC. XIX
Alt.: 16cm

A staircase finial
Green glass 
Nid d’abeilles interior decoration 
Yellow metal fitting 
Marked to base “F.C”

€ 100 - 150

1088
PINHA
Em vidro verde 
Base em metal 
Marcado na base “B. PARIS” 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 16cm

A staircase finial
Green glass 
Metal fitting 
Marked to base “B.PARIS”

€ 100 - 150

1089
PINHA 
Em vidro lapidado verde 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 15cm

A staircase finial
Green cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 150

1090
PINHA
Em vidro lapidado verde 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 15cm 

A staircase finial
Green cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 80 - 120

1091
PINHA
Em vidro lapidado verde 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX 
Alt.: 19cm

A staircase finial
Green cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1092
PINHA
Em vidro lapidado verde 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 16cm 

A staircase finial
Green cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 200

5423 1309

1093
PAR DE PINHAS
Em vidro lapidado verde 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 21cm

A pair of staircase finials
Green cut glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 380 - 500
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1094
PAR DE PINHAS
Em vidro multicolor  
Decoração interior em “nid d’abeilles” 
Bases em metal  
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 15,5cm

A pair of staircase finials
Multicoloured glass 
Nid d’abeilles interior decoration  
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1095
CONJUNTO DE DUAS PINHAS
Em vidro cor de mel 
Decoração interior em “nid d’abeilles” 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 18cm (maior)

A set of two staircase finials
Honey color glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300

1096
PINHA
Em vidro lapidado amarelo 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 18,5cm 

A staircase finial
Yellow cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 150 - 200

1097
PAR DE PINHAS
Em vidro moldado verde 
Bases em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 20cm

A pair of staircase finials
Moulded green glass 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century (1st half )

€ 250 - 350

1098
PINHA
Em vidro lapidado encarnado 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 18cm

A staircase finial
Red cut glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 80 - 120

1099
PINHA 
Em vidro espelhado âmbar 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 17,5cm 

A staircase finial
Mirrored amber glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 150

1100
PINHA
Em vidro lapidado lilás 
Base em metal amarelo 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 16cm

A staircase finial
Lilac cut glass 
Yellow metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 100 - 150

1101
PINHA
Em vidro espelhado encarnado 
Base em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint 
Louis  
França, séc. XIX (1ª metade) 
(defeitos)
Alt.: 18cm 

A staircase finial
Mirrored red glass 
Metal fitting 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century  
(faults)

€ 80 - 120

1102
PAR DE GLOBOS
Em vidro verde  
Bases em madeira escurecida 
Alt.: 19cm 

A pair of globe shades
Green glass 
Darkened wood stands

€ 150 - 200

1103
CONJUNTO DE DUAS PINHAS
Em mármore verde e lilás 
Bases em metal 
Possivelmente Baccarat ou Saint Louis  
França, séc. XIX (1ª metade)
Alt.: 13,5cm

A set of two staircase finials
Green and lilac marble 
Metal fittings 
Possibly Baccarat or Saint Louis  
France, 19th century 

€ 200 - 300
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1104
CONJUNTO DE TRÊS FRASCOS DE 
PERFUME ARTE NOVA 
Em pasta de vidro verde 
Decoração moldada representando 
motivos vegetalistas, nu feminino e outros  
Europa, séc. XX
Alt.: 23 cm

A set of three Art Nouveau perfume bottles
Green glass paste 
Moulded decoration of foliage motifs, female 
nude and others 
Europe, France, 19th century

€ 100 - 200

1105
CONJUNTO DE DEZ FRASCOS 
PARA PERFUME COM TAMPA
Em vidro  
Formatos e decorações diversos 
Tampas em prata e metal prateado 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 
120/2017, art. 2, no 2, alínea c 
Séc. XIX e XX 
(pequenos defeitos e sinais de uso) 
Alt.: 10,5 cm (maior)

A set of ten perfumes bottles and stoppers
Glass
in accordance with Decree-Law 120/2017, art. 
2o, no 2 C 
Various shapes and decorations 
Silver and silvered metal stoppers 
19th and 20th centuries 
(minor faults and signs of wear)

€ 80 - 120

1106
FRASCO COM TAMPA PARA PERFUME 
Em vidro 
Decoração policromada em tons de branco e cor-de-rosa 
Tampa em metal prateado  
(sinais de uso)
14x9 cm 

A perfume bottle with stopper
Glass 
Polychrome white and pink decoration 
Silvered metal stopper 
(signs of wear)

€ 40 - 60

1107
CONJUNTO DE CINCO FRASCOS PARA 
PERFUME COM TAMPA
Em vidro facetado encarnado  
Tampas em prata e metal 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 120/2017, 
art. 2, no 2, alínea c 
Séc. XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
Comp.: 14,5 cm (maior)

A set of five perfume bottles with stoppers
Red faceted glass
in accordance with Decree-Law 120/2017, art. 2o, no 2 C 
Silver and metal stoppers 
19th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 100 - 150

1108
GARRAFA “SENHORA” ART DÉCO 

Em vidro lapidado  
Europa, séc. XX (defeitos)

Alt.: 26 cm 

A female shaped Art Deco liqueur bottle
Cut glass (faults) 

Europe, 20th century

€ 60 - 100

1109
CONJUNTO DE DOIS FRASCOS PARA PERFUME COM TAMPA 
Em vidro  
Um com decoração facetada 
Outro com decoração gravada a ácido representando motivos 
vegetalistas  
Tampas e bases em prata, possivelmente francesa, sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Um das tampas com decoração gravada representando coroa de Duque  
Séc. XIX/XX 
(defeitos e sinais de uso)
Alt.: 14 cm 

A set of two perfume bottles with stoppers
Glass 
One of faceted decoration 
One of acid etched decoration with foliage motifs 
Unmarked silver stoppers, possibly French, in accordance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº 2 C 
One stopper engraved with Ducal coronet 
19th/20th century 
(faults and signs of wear)

€ 50 - 80

1110
CONJUNTO DE SETE FRASCOS 

PARA PERFUME COM TAMPA 
Em vidro  

Decoração a dourado  
(faltas, defeitos e sinais de uso)

Comp.: 22 cm (maior)

A group of seven perfume bottles and stoppers
Glass 

Gilt decoration 
(losses, faults and signs of wear)

€ 100 - 150

636

637



1111
CONJUNTO DE QUATRO FRASCOS 
Em vidro âmbar moldado em forma de 
cabaça 
Decoração lobolada 
Europa, séc. XVIII/XIX
Alt.: 16 cm (maior)

A group of four bottles  
Blue, orange and translucent glass 
Lobate decoration 
Europe, 18th / 19th century

€ 100 - 150

1112
PAR DE FRASCOS COM TAMPA 
Em vidro azul moldado  
Decoração lobolada 
Europa, séc. XVIII/XIX
Alt.: 19 cm 

A pair of bottles and stoppers
Moulded blue glass 
Lobate decoration 
Europe, 18th / 19th century

€ 60 - 100

1113
CONJUNTO DE TRÊS FRASCOS
Em vidro verde moldado em forma de 
cabaça 
Um com tampa 
Europa, séc. XVIII/XIX
Alt.: 14 cm 

A group of three bottles
Gourd-shaped green glass 
One with stopper 
Europe, 18th / 19th century

€ 150 - 200

1114
CONJUNTO DE CINCO FRASCOS 
COM TAMPA 
Vidro coalhado em forma de cabaça 
Europa, séc. XVIII/XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 13,5 cm 

Gourd-shaped opaque white glass
Gourd-shaped opaque white glass 
Europe, 18th / 19th century 
(minor losses and faults)

€ 200 - 300

1115
CONJUNTO DE TRÊS FRASCOS COM TAMPA 
Vidro coalhado em forma de cabaça 
Europa, séc.XIX 
(um com defeito)
Alt.: 14,5 cm 

Gourd-shaped opaque white glass
Moulded blue glass 
Europe,  19th century 
(one faulty)

€ 150 - 200
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1120
CONJUNTO DE QUATRO FRASCOS 
COM TAMPA 
 Em vidro azul moldado em forma de 
cabaça 
Decoração relevada e espiralada  
Europa, séc. XIX 
(um com esbeiçadelas)
Alt.: 13 cm 

A group of four bottles and stoppers
Gourd-shaped blue glass 
Reliefs and spiralled decoration 
Europe, 19th century 
(one chipped)

€ 150 - 250

1116
CONJUNTO DE TRÊS FRASCOS COM TAMPA 
Em vidro âmbar moldado em forma de cabaça 
Europa, séc. XIX
Alt.: 13,5 cm 

Gourd-shaped amber glass
Moulded amber glass 
Europe, 19th century

€ 60 - 100

1117
CONJUNTO DE SEIS FRASCOS COM TAMPA
Em vidro translúcido moldado em forma de cabaça 
Europa, XIX
Alt.: 15 cm

A group of six bottles and stoppers
Gourd-shaped translucent glass 
Europe,  19th century

€ 150 - 200

1118
CONJUNTO DE QUATRO FRASCOS COM TAMPA 
Em vidro azul moldado em forma de cabaça  
Decoração a dourado 
Europa, XIX 
(desgaste no dourado)
Alt.: 14,5 cm 

A group of four bottles and stoppers
Gourd-shaped translucent glass 
Gilt decoration 
Europe 19th century 
(wear to gilding)

€ 150 - 250

1119
CONJUNTO DE TRÊS GARRAFAS
Em vidro azul-escuro 
Europa, séc. XIX/XX 
(duas marcadas na base)
Alt.:27 cm ( maior)

A set of three bottles
Dark blue glass 
Europe, 19th / 20th century 
(two marked to base)

€ 100 - 150

1121
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS DIVERSAS 
Composto por: um par de taças, um par de pequenas jarras 
e uma leiteira
Europa, séc. XIX 
Em vidro azul
8x11 cm (taças)

A group od five miscellaneous pieces
A pair of bowls, a pair of small vases and a milk jug 
Blue glass

€ 80 - 120

1122
CONJUNTO DE DOIS FRASCOS 
Em vidro azul e translúcido moldado  
Europa, séc. XVIII/XIX
Alt.: 17 cm 

A group of two bottles
Moulded blue and translucent glass 
Europe, 18th / 19th century

€ 80 - 120
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1125
GRANDE JARRA 
Em vidro moldado em tons de verde  
Gargalo com decoração estriada  
Marcada “DAUM NANCY FRANCE”
Alt.: 43cm 

A large vase
Green moulded glass 
Striated decoration to neck 
Marked “DAUM NANCY FRANCE”

€ 1.000 - 1.500

1123
CANDEEIRO DE MESA ART DECO
Em pasta de vidro e metal 
Globo em vidro fosco 
Europa, séc. XX
Alt.:37,5 cm

An Art Deco table lamp
Glass paste and metal 
Frosted glass globe 
Europe, 20th century

€ 150 - 200

1124
BENGALA 
Em vidro com decoração espiralada de 
várias cores 
Itália, séc. XX
Comp.: 83cm 

A walking stick
Glass of polychrome spiralled decoration

€ 100 - 200
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1126
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarra Arte Nova  
Em pasta de vidro 
Decoração relevada a tons de verde com 
motivos vegetalistas  
Assinada 
Alt.: 25,5cm 

An Art Nouveau vase
Glass paste 
Foliage motifs reliefs decoration in green 
Signed

€ 600 - 800

1127
TAÇA DE PÉ 
Em pasta de vidro multicolor  
Marcada “DAUM NANCY”
8x14cm 

A footed bowl  
Multicoloured glass paste 
Marked “DAUM NANCY”

€ 200 - 300

1128
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Pequena jarra Arte Nova 
Em pasta de vidro em tons de castanho 
com motivos vegetalistas  
Assinada 
Alt.: 14,5cm 

A small Art Nouveau vase
Brown glass paste of foliage motifs decoration 
Signed

€ 300 - 500

1129
EMILE GALLÉ (1846-1904)

Jarra Arte Nova 
Em pasta de vidro 

Decoração relevada a cor de beringela 
com motivos florais  

Assinada 
Alt.: 13,5cm

An Art Nouveau vase
Glass paste 

Floral aubergine coloured reliefs decoration 
Signed

€ 300 - 500

1130
PEQUENA JARRA ESTILO ARTE NOVA 
Em pasta de vidro verde  
Decoração relevada a castanha  
Assinada 
Alt.: 12cm 

A small Art Nouveau style vase
Green glass paste 
Reliefs brown decoration 
Signed

€ 200 - 300
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1131
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Par de pequenas jarras 
Em pasta de vidro 
Decoração relevada representando flores 
Assinadas 
Aplicações em prata portuguesa, contraste 
Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da 
mesma época
Alt.: 13,5cm 

A pair of small vases
Glass paste 
Floral reliefs decoration 
Signed 
Portuguese silver mounts, hallmarked Boar 833/1000 
(1887-1938) and same date maker’s mark

€ 400 - 600

1132
CAMILLE GAUTHIER (1870-1963)
Jarra  
Em pasta de vidro em tons de roxo 
representando paisagem com arvoredo  
Assinada
Alt.: 30cm 

A vase
Purple glass paste of landscape with woods 
decoration 
Signed

€ 300 - 500

1133
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Taça Arte Nova  
Em pasta de vidro 
Decoração relevada a verde e castanho com motivos florais  
Assinada 
11,5x19cm 

An Art Nouveau bowl
Glass paste 
Green and brown reliefs floral decoration 
Signed

€ 800 - 1.200
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1134
CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS
Composto por: dois cálices e um solitário  
Em vidro azul e translúcido  
(esbeiçadelas)
Europa, séc. XX
Alt.: 15 cm (maior)

A group of three pieces
Two footed drinking glasses and a solitaire vase 
Blue and translucent glass
Europe, 20th century 
(chips)

€ 80 - 120

1137
JARRA ART DÉCO 
Em vidro azul  
Decoração relevada e gravada 
representando peixes  
Marcada na base “KAZA FRANCE”
Alt.: 34cm 

An Art Deco vase
Blue glass 
Raised and engraved decoration with fish 
Marked to base “KASA FRANCE”

€ 250 - 300

1138
JARRA ARTE NOVA
Em vidro 
Decoração gravada representando 
motivos vegetalistas  
Monture em prata francesa 
(faltas e defeitos)
Alt.: 25 cm 

An Art Nouveau vase
Glass  
Engraved foliage motifs decoration 
French silver mounts 
(losses and faults)

€ 100 - 150

1139
JARRA
Em cristal da Boémia 
Decoração gravada e relevada 
representando animais  
Com inscrição “Made in Karlsbad moser"
Alemanha, séc. XX
Alt.: 30cm 

A vase
Bohemia crystal 
Engraved and reliefs decoration with animals 
Inscribed “Made in.... Moser mkowbad”(?) 
Germany, 20th century

€ 100 - 150

1140
JARRA 
Em vidro  
Decoração em overlay verde
Europa, séc. XX
Alt.: 21 cm 

A vase
Glass 
Green overlay decoration
Europe, 20th century
€ 100 - 150

1135
PAR DE FRASCOS 

Em vidro moldado  
Marcados “Sabino, France” 

França, Séc. XIX (último quartel) 
Montures em prata portuguesa Javali de Lisboa (1887-1937), e 

punção Leitão & Irmão
Alt.: 22cm

A pair of bottles 
Moulded glass 

Marked “Sabino, France” 
France, 19th century (last quarter) 

Portuguese silver mounts hallmarked Boar Lisbon (1887-1937) and 
stamped “Leitão & Irmão”

€ 200 - 300

1136
CONJUNTO DE QUATRO PEQUENAS CANECAS
Em vidro moldado em em forma de pipa 
Decoração a dourado com inscrições “Amor”, “Laura”, “Emília”, “João” 
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 9,5 cm 

A group of four small mugs
Barrel shaped moulded glass 
Gilt decoration inscribed “Amor”, “Laura”, “Emília” and “João” 
England, 19th century

€ 100 - 150
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1141
PAR DE JARRAS
Em vidro moldado  
Europa, c. 1930
Alt.: 25cm 

A pair of vases
Moulded glass 
Europe, ca. 1930

€ 150 – 200

1142
JARRA    
Em vidro moldado colorido 
Bordo recortado 
(Pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 20,5cm 

A vase
Coloured moulded glass 
Scalloped rim 
(minor chips)

€ 100 - 150

1143
JARRA 

Em vidro moldado em tons de amarelo 
Itália, c. 1950

Alt.: 25cm 

A vase
Yellow moulded glass 

Italy, ca. 1950

€ 100 - 150

1144
JARRA ART DÉCO 
Em pasta de vidro moldada 
Decoração vegetalista e geométrica 
Marcada “ARTS” 
Europa, séc. XX
Alt.: 20cm 

An Art Deco vase
Moulded glass paste 
Foliage and geometric decoration 
Marked “ARTS” 
Europe, 20th century

€ 100 - 150

1145
JARRA 

Em vidro moldado  
Decoração representando gazelas na 

floresta  
Marcado na base “Lalique, France” 

Alt.: 17cm

A vase
Moulded glass 

Gazelles in woods decoration 
Marked to base “Lalique, France”

€ 200 - 300

1146
ROLO DA MASSA
Em vidro moldado azul  
(uma das extremidades partida)
Europa, séc. XIX 
Comp.: 48cm 

A rolling pin
Blue moulded glass 
Europe, 19th century 
(one broken end)

€ 100 - 150
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1147
TAÇA COM PÉ 
Em vidro  
Europa, c. 1930
12x12 cm 

A footed bowl
Glass 
Europe, ca. 1930

€ 60 - 100

1149
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Prato Art Déco 
Em vidro moldado 
Decoração em espiral ondeada com peixes  
Marcado “R. Lalique France” 
França, séc. XX
Diam.: 31 cm

An Art Deco plate
Moulded glass 
Spiralled decoration with fish 
Marked “R.Lalique France” 
France, 19th century

€ 500 - 800

1150
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Pequeno prato Art Déco “Coquille” 
Em vidro moldado  
Decoração relevada representando 
conchas de vieiras 
Marcado “R. Lalique” 
França, c. 1924
Diam.: 20 cm

A small Art Deco plate
Moulded glass  
Scallop shells reliefs decoration  
Marked “R.Lalique” 
France, ca. 1924

€ 400 - 600

1148
COVILHETE ART DECO
Em cristal iridiscente 
Decoração moldada representando flores 
Marcado “A. Verlys France” 
França, séc. XX
Diam.: 28 cm

An Art Deco deep saucer
Etling iridescent crystal 
Moulded floral decoration 
Marked “A.Verlys France” 
France, 20th century

€ 400 - 600
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1151
PAR DE GARRAFAS COM TAMPA 
Em cristal  
Decoração gravada a ácido representando 
armas da união matrimonial do Duque de 
Palmela com a Condessa da Póvoa  
Assente em quatro pés encimados por 
cabeças de leão 
Inglaterra, Séc. XIX
Alt.: 29,5cm

A pair of bottles and stoppers
Crystal 
Acid etched decoration of heraldic shield for 
the marriage of the Duke of Palmela with the 
Countess of Póvoa 
On four lion heads feet 
England, 19th century

€ 500 - 700

1152
PAR DE GARRAFAS COM TAMPA
Em cristal  
Decoração gravada a ácido representando 
armas da união matrimonial do Duque de 
Palmela com a Condessa da Póvoa  
Assente em quatro pés encimados por 
cabeças de leão 
Inglaterra, Séc. XIX
Alt.: 21cm 

A pair of bottles and stoppers
Crystal 
Acid etched decoration of heraldic shield for 
the marriage of the Duke of Palmela with the 
Countess of Póvoa 
On four lion heads feet 
Europe, 19th century

€ 300 - 500
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1153
COPO
Em cristal da fábrica da Vista Alegre 
Decoração lapidada “Ponta de diamante” com camafeu 
representando, possivelmente, a efígie do 1º Duque de 
Palmela 
Portugal, séc. XIX
10x8 cm 

Nota: Peça identica integra a colecção da Casa Museu 
Medeiros e Almeida em Lisboa

A drinking glass
Vista Alegre crystal 
Cut diamond decoration with cameo effigy of the first Duke of 
Palmela 
Portugal, 19th century 
Note: Identical piece is part of the collection of Casa Museu Medeiros 
e Almeida in Lisbon

€ 250 - 400

1154
PRATO RECORTADO 

Em cristal da fábrica da Vista Alegre 
Decoração lapidada “Ponta de diamante” com 

camafeu representando a efígie de D. Pedro, Duque 
de Bragança (futuro D. Pedro IV de Portugal) 

Portugal, séc. XIX
Diam.: 15 cm 

Nota: Peça identica integra a colecção da Casa 
Museu Medeiros e Almeida em Lisboa

A scalloped plate
Vista Alegre crystal 

Cut diamond decoration with cameo effigy of Pedro, 
Duke of Braganza (future King Pedro IV of Portugal) 

Portugal, 19th century
Note: Identical piece is part of the collection of Casa 

Museu Medeiros e Almeida in Lisbon

€ 350 - 500

1155
COPO
Em cristal da fábrica da Vista Alegre 
Decoração moldada representando 
armas do Reino de Portugal e efígie 
possivelmente de D. Miguel 
Portugal, séc. XIX
10,5x8,5 cm 

A drinking glass
Vista Alegre crystal 
Moulded decoration with the Kingdom heraldic 
shield and possibly King Miguel I effigy 
Portugal, 19th century

€ 100 - 150

1156
COPO

Em cristal da fábrica da Vista Alegre 
Decoração lapidada  

Marcado “Viva El Rey”, “Viva a Constituição”, “Vivão as 
cortes” e “Viva a Nação” 

Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)

10x8cm 

A drinking glass
Vista Alegre crystal 

Cut decoration 
Inscribed “Viva El Rey”, “Viva a Constituição”, “Vivão as cortes” 

and “Viva a Nação” 
Portugal, 19th century 

(losses, faults and signs of wear)

€ 100 - 150

1157
COPO COMEMORATIVO “D. MARIA II” 
Em vidro moldado com decoração a dourado 
representando grinaldas 
Medalhão oval com retrato da Rainha D. Maria II  
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
11x8,5cm 

A Queen Maria II commemorative drinking glass
Moulded glass of gilt garland decoration 
Oval medallion with Queen Maria II effigy 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 100 - 150

1158
COPO COMEMORATIVO “VASCO DA 

GAMA”
Em vidro moldado com decoração a 

dourado 
Medalhão oval com retrato de Vasco da 

Gama 
Portugal, Séc. XIX

9,5x6,5cm 

A “Vasco da Gama” commemorative drinking 
glass

Moulded glass of gilt decoration 
Oval medallion with Vasco da Gama effigy 

Portugal, 19th century

€ 80 - 120

1159
PAR DE GARRAFAS ESTILO D. 
MARIA 
Em vidro moldado 
Decoração a dourado representando 
grinaldas  
Portugal, Séc. XIX/XX 
(ligeiro desgaste nos dourados)
Alt.: 33cm 

A pair of D.Maria style bottles
Moulded glass 
Gilt garlands decoration 
Portugal, 19th / 20th century 
(minor wear to gilding)

€ 100 - 150

1160
PÍXIDE

Em vidro moldado  
Decoração a dourado representando 

motivos vegetalistas e inscrição “IHS” 
Portugal, séc. XIX (início) 
(desgaste nos dourados)

Alt.: 15,5cm 

A pyx
Moulded glass 

Gilt decoration of foliage motifs and inscribed 
“IHS” 

Portugal, 19th century (beginning) 
(wear to gilding)

€ 80 - 120
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1161
FRUTEIRO DE DE SEIS NIVEIS 
Em vidro moldado da fábrica “La Granja” 
53x34 cm 

A six tier  fruit stand
“La Granja” moulded glass

€ 300 - 500

1162
COMPOTEIRA COM TAMPA E PRATO
Em cristal lapidado com decoração gravada a ácido 
representando grinaldas de flores e outros motivos 
vegetalistas 
Europa, séc. XVIII 
(Pequenas faltas e defeitos)
21,5x20cm (bonbonnière) 
Diam.: 24cm (prato)

A sweetmeats with cover and plate
Cut crystal of acid etched decoration with flower garlands 
and other foliage motifs 
Europe, 18th century 
(minor losses and faults)

€ 200 - 300

1164
COMPOTEIRA COM TAMPA 
Em vidro da fábrica “La Granja”  
Decoração gravada representando motivos 
vegetalistas  
Espanha, séc. XVIII
28x22 cm 

A sweetmeats dish with cover
“La Granja” glass factory 
Engraved foliage decoration 
Spain, 18th century

€ 250 - 300

1163
FRUTEIRO
Em vidro fosco e lapidado 
Decoração gravada com concheados e 
motivos vegetalistas  
Europa, séc. XX
14,5x38x21cm 

A fruit stand
Frosted and diamond cut  glass 
Engraved decoration with shells and foliage 
motifs 
Europe, 19th century

€ 80 - 120

1165
GARRAFA E TABULEIRO
Em vidro da fábrica “La Granja”  
Decoração gravada e dourada 
representando motivos florais 
Espanha, séc. XVIII/XIX
Alt.: 28,5 cm (garrafa) 
23,5x33 cm (tabuleiro)

A bottle and tray
“La Granja “ glass 
Engraved and gilt with floral decoration 
Spain, 18th / 19th century

€ 100 - 150
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1166
CONJUNTO DE TRÊS GARRAFAS E TAMPAS
Em vidro 
Decoração a dourado representando grinaldas e motivos vegetalistas  
Europa, séc. XIX 
(tampas não correspondem, faltas, defeitos e sinais de uso)
Alt.: 90 cm (a maior)

A set of two bottles and stoppers
Glass 
Garland and floral motifs gild decoration 
Europe, 19th  
(covers do not match, losses, faults and signs of  wear)

€ 100 - 150

1167
CONJUNTO DE DUAS GARRAFAS
Em vidro da fábrica da Marinha Grande  
Decoração gravada a ácido representando motivos vegetalistas  
Portugal, séc. XVIII 
(Pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 14cm (maior)

A set of two bottles
“Marinha Grande” factory glass 
Acid etched decoration of foliage motifs 
18th century 
(minor losses and faults)

€ 100 - 150

1168
GARRAFA PARA VINHO DO PORTO 
Em vidro 
Decoração gravada com motivos florais, 
Com inscrição “LISBON”  
Inglaterra, séc. XIX (1º metade)
Alt.: 30,5 cm ( maior)

Bottle for port wine
Glass 
Engraved floral decoration 
Inscribed “LISBON” 
England, 19th century (1st half )

€ 100 - 150

5423 1754

1169
GRANDE COPO

Em vidro 
Decoração gravada a ácido representando 

pássaros e motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX (final)

Alt.: 19 cm 

A large drinking glass
Glass 

Acid etched decoration of birds and foliage 
motifs 

Portugal, late 19th century

€ 80 - 120

1170
GARRAFA PARA VODKA
Em vidro  
Decoração gravada a ácido representando 
barco e motivos vegetalistas  
Europa, séc. XVIII
Alt.: 21 cm 

A bottle for vodka
Glass 
Acid etched decoration with boat and foliage 
motifs 
Europe, 18th century

€ 50 - 800

1171
GRANDE COPO

Em vidro 
Decoração gravada a ácido representando 

barcos e motivos vegetalistas  
Séc. XIX (final)

Alt.: 14,5 cm 

A large drinking glass
Glass 

Acid etched decoration of boats and foliage 
motifs 

Portugal, late 19th century

€ 60 - 80
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1172
PAR DE CÁLICES DE PÉ ALTO 
Em vidro moldado fábrica “La Granja” 
Fuste facetado  
Copa com decoração a dourado 
representando estrelas   
Espanha, séc. XIX 
(desgaste nos dourados)
Alt.: 16,5cm 

A pair of footed drinking glasses
“La Granja” factory moulded glass 
Faceted shaft 
Gilt stars decoration to cup 
19th century 
(wear to gilding)

€ 50 - 80

1173
PAR DE CÁLICES DE PÉ ALTO

Em vidro  
Bocal com friso a dourado  

Fustes com decoração interna espiralada  
Europa, Séc. XIX

Alt.: 17cm 

A pair of footed drinking glasses
Glass 

Gilt frieze to rim 
Spiralled decoration to shafts 

Europe, 19th century

€ 50 - 80

1174
CONJUNTO DE DUAS GARRAFAS 
Em vidro da fábrica da Marinha Grande 
Decoração gravada a ácido representado 
motivos vegetalistas  
Portugal, séc. XIX
Alt.: 28cm 

A pair of bottles
“Marinha Grande” factory  glass 
Foliage acid etched decoration 
Portugal, 19th century

€ 80 - 120

1175
GALHETEIRO DE DUPLO DEPÓSITO 
Em vidro moldado da fábrica da Vista 
Alegre 
Decoração espiralada 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 27,5cm 

A double container cruet set
Vista Alegre moulded glass 
Spiralled decoration 
Portugal, 18th century

€ 200 - 250

1176
GALHETEIRO DE DUPLO DEPÓSITO

Em vidro moldado da fábrica da vista Alegre
Portugal, séc. XIX

Alt.: 22cm

A double container cruet set
Vista Alegre factory moulded glass 

Portugal, 18th century

€ 150 - 200

1177
GRANDE CÁLICE
Em cristal 
Europa, séc. XVIII
20X13cm 

A large drinking glass
Crystal 
Europe, 18th century

€ 200 - 300
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1178
CÁLICE DE PÉ ALTO 
Em vidro moldado com decoração 
espiralada 
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 21 cm 

Tall footed glass
Moulded glass of spiralled decoration 
England, 19th century

€ 60 - 80

1179
CASTIÇAL

Em cristal lapidado 
Inglaterra, séc. XIX

Alt.: 32cm

A candlestick
Cut crystal  

England, 19th century

€ 80 - 120

1180
PAR DE COPOS DE GELADO 
Em cristal e vidro moldado e facetado  
Europa, séc. XIX
16,5x8cm

A pair of icecream glasses
Moulded and cut crystal and glass 
Europe, 19th century

€ 60 - 80

1181
COPO 

Em vidro  
Decoração gravada ácido  

Pé quadrangular  
Portugal, séc. XVIII

15x7,5 cm 

A drinking glass
Glass 

Acid etched decoration 
Square foot 

Portugal, 18th century

€ 50 - 80
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1182
CONJUNTO DE DUAS JARRAS DE ASA DUPLA
Em vidro verde moldado 
Decoração gravada a ácido representando caravela 
Séc. XVIII
24x30cm (maior)
20x26 cm (pequena)

A set of two double handled vase  
Moulded glass 
Acid etched decoration with caravel  
18th century

€ 200 - 300

1185
PAR DE RECIPIENTES COM COLHER 
Em vidro 
Com decoração espiralada
Comp.: 12,5cm 

A pair of containers with spoon
Spiralled decoration

€ 50 - 80

1186
PAR DE TAÇAS 
Em cristal moldado e facetado  
Europa, séc. XIX
18x15 cm

A pair of ice cream dishes
Moulded and cut crystal 
Europe, 19th century

€ 150 - 200

1183
GARRAFA PARA RUM
Em vidro 
Europa, séc. XVIII (1º quartel) 
(sinais de uso)
Alt.: 18 cm

A bottle for Rum
Glass 
Europe, 18th century (1st quarter) 
(signs of wear)

€ 100 - 150

1184
CONJUNTO DE TRÊS BÓIAS DE 

PESCADOR 
Em vidro moldado 

Diam.: 13cm 

A set of three fishing floats
Moulded glass

€ 50 - 80
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1187
LÂMPADA DE FIAR 
Em vidro moldado  
Europa, séc. XVIII
Alt.: 30,5cm 

A spinner lamp
Moulded glass 
Europe, 18th century

€ 100 - 150

1188
GALHETA 

Em vidro moldado e lapidado  
Portugal, Séc. XVIII

Alt.: 19,5cm 

A cruet
Moulded and cut glass 
Portugal, 18th century

€ 50 - 80

1189
CONJUNTO DE DUAS PEÇAS 
Em vidro moldado  
Decoração gravada a ácido representando trevos de 
quatro folhas 
Europa, séc. XIX/XX
4,5x11 cm (maior)

A set of two pieces
Moulded glass 
Acid etched decoration with clover 
Europe, 19th / 20th century

€ 50 - 80

1190
BILHA
Em vidro 
Europa, séc. XVIII
Alt.: 27,5 cm

A pitcher
Glass 
Europe, 18th century 

€ 200 - 300
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1191
TRAVESSAS
Em cristal lapidado em ponta de diamante 
Irlanda, séc. XX
18,5x27,5 cm

A pair of tray
Diamond cut crystal 
20th century

€ 100 - 150

1193
PAR DE JARRAS
Em cristal lapidado 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos na base)
Alt.: 45 cm

A pair of vases
Cut crystal 
France, 19th century 
(losses and faults to base)

€ 300 - 500

1192
PAR DE COMPOTEIRAS COM TRAVESSA
Em cristal lapidado  
Decoração de frisos estriados e motivos vegetalistas 
Europa, séc. XIX 
(Pequenas faltas e defeitos)
19x19,5x13cm (compoteira) 
16,5x24,5cm (travessa)

A pair of compote bowls with tray
Cut crystal 
Striated friezes and foliage motifs decoration 
Europe 19th century 
(minor losses and faults)

€ 250 - 400

1194
PAR DE COMPOTEIRAS COM PRATO 
Em cristal lapidado  
Decoração de frisos estreados e motivos 
vegetalistas 
França, séc. XIX  
(Faltas e defeitos)
20x20 (compoteira) 
Diam.: 25cm (prato)

A pair of jam jars with plate
Cut crystal 
Straited friezes and foliage motifs decoration 
France, 19th century 
(losses and faults)

€ 250 - 400
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1195
CONJUNTO DE TRÊS CÁLICES  
Em vidro lapidado 
Decoração lapidada e gravada a ácido com 
enrolamentos e motivos vegetalistas 
Um com fuste de decoração espiralada
Europa, Séc. XIX
Alt.: 14cm
Alt.: 26,5 cm 
Alt.: 19 cm 
 Three drinking glasses
Cut glass
Cut and acid etched decoration of scrolls and 
foliage motifs
Europe, 19th century

€ 150 - 200

1196
PAR DE FRASCOS COM TAMPA 
Em vidro moldado  
Decoração a dourado 
Europa, séc. XVIII/XIX 
Alt.: 14,5 cm 

A pair of bottles and stoppers
Moulded glass 
Gilt decoration 
Europe 18th / 19th century 
€ 50 - 80

1197
CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS
Composto por: duas peças de galheteiro e uma garrafa com tampa e 
bocal em prata 
Em vidro e cristal irisado e lapidado 
Garrafa com gargalo em prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
Alt.: 23cm 

A three piece set
With: a two piece cruet set and a bottle with silver cover and mounts 
Iridescent and cut glass and crystal 
Silver neck to bottle unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, 
nº.2 C

€ 50 - 70

1198
CONJUNTO DE DUAS COMPOTEIRAS COM TAMPA E PRATO
Em cristal  
Inglaterra, séc. XIX 
(Pequenas faltas e defeitos)
19x15,5cm (compoteira maior) 
Diam.: 23cm (prato maior)

A pair of sweetmeats dishes with cover and plate
Crystal 
England, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 100 - 150
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1199
CONJUNTO DE DOIS CÁLICES 
Em vidro moldado  
Fuste com decoração espiralada e cálice 
com decoração a dourado representando 
motivos vegetalistas  
Europa, séc. XIX
Alt.: 14cm

A set of two tall footed glasses
Moulded glass 
Foot with spiralled decoration and glass with 
gilt foliage motifs decoration  
Europe, 19th century

€ 60 - 80

1203
JARRA ART DÉCO 
Em vidro  
Decoração relevada e gravada 
representando peixes  
Marcada na base “KAZA FRANCE”
Alt.: 22,5cm 

An Art Deco vase
Glass 
Reliefs and engraved decoration with fish 
Marked to base “KASA FRANCE”

€ 200 - 300

1204
PAR DE CÁLICES 
Em vidro  
Decoração gravada com perfis femininos 
Alt.. 11,5cm 

A pair of footed drinking glasses
Glass 
Engraved decoration of female busts

€ 30 - 50

1200
CONJUNTO DE DOIS CÁLICES 

Em vidro soprado e fustes com espiral 
láctea 

Europa, séc. XIX
Alt.: 16 cm (maior)

A pair of table drinking glasses
Blown glass of milky spiral shaft 

Europe, 19th century

€ 120 - 180

1201
PAR DE CÁLICES DE PÉ ALTO
Em vidro moldado 
Fustes com decoração interna espiralada  
Europa, Séc. XIX
Alt.: 15,5cm 

A pair of tall footed glasses
Moulded glass 
Inner spiralled decoration to shafts 
Europe, 19th century

€ 60 - 80

1202
CONJUNTO DE TRÊS CÁLICES DE PÉ ALTO 

Em cristal e vidro  
Fustes com decoração interna espiralada  

Europa, Séc. XIX 
(Pequenas faltas e defeitos)

Alt.: 14,5cm (maior)

A set of four footed drinking glasses
Crystal and glass 

Spiralled shaft decoration 
Europe, 19th century 

(minor losses and faults)

€ 100 - 150
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1205
CONJUNTO PARA BEBIDAS LICOR
Composto por: garrafa com tampa e cinco cálices 
Em cristal gravado a preto com decoração 
vegetalista  
Europa, c. 1930 
Alt.: 18cm (garrafa)

An Art Deco liqueur set
Bottle with stopper and five Art Deco glasses 
Black engraved crystal of foliage decoration 
Europe, ca. 1930

€ 120 - 180

1206
CONJUNTO DE GARRAFAS COM TAMPA  
Em vidro moldado  
Uma com decoração estriada, datável de c. 1930 
Outra, mais pequena, com decoração a dourado 
representando flores e enrolamentos
Alt.: 26,5cm (maior) 
Alt.: 10,5cm (menor)

A group of bottles and stoppers
Moulded glass 
One of striated decoration ca. 1930 
A smaller one of gilt floral and scroll decoration

€ 50 - 70

1207
FRASCO DE PERFUME ART DÉCO

Em cristal lapidado 
Tampa e gargalo em prata francesa com 

marcas de garantia de Paris 
Alt.: 12cm

An Art Deco perfume bottle
Cut crystal 

French silver stopper and mouth with Paris assay 
marks

€ 60 - 80

1208
CONJUNTO DE SEIS JARRAS 
Em vidro e pasta de vidro com decorações 
diversas 
 Alt.: 32 cm

A group of six vases
Glass and glass paste of miscellaneous 
decorations

€ 200 - 300

1209
JARRA
Em pasta de vidro Glass Studio  
Decoração escorrida em tons de branco e 
castanho 
Itália, séc. XX (2ª metade)
Alt.: 35cm

A vase
Glass Studio glass paste 
White and brown drained decoration 
Italy, 20th century (2nd half )

€ 80 - 120

1210
PEIXE

Em pasta de vidro multicolor 
Assinado  

Finlândia, séc. XIX
Comp.: 14,5cm 

A fish
Multicoloured glass paste 

Signed 
Finland, 20th century

€ 50 - 80

1211
BRUNO PEDROSA (N. 1950)
Em pasta de vidro multicolor  
Assinada e datada 2007 
Alt.: 30cm 

Polychrome glass paste 
Signed and dated 2007

€ 300 - 500
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1215
PAR DE JARRAS ARTE NOVA
Em metal  
Decoração simulando esmalte 
cloisonné representando flores
Alt.: 15cm 

A pair of Art Nouveau vases
Metal  
Simulated cloisonne enamel floral 
decoration

€ 60 - 90

1212
TAÇA DE TRÊS PÉS 
Em metal  
Pés em forma de folhagem e interior 
decorado com asas de borboleta 
(marca ilegível) 
Diam.: 16,5cm

A three footed bowl
Metal 
Foliage feet and butterfly wings inner decoration 
(unreadable mark)

€ 70 - 90

1216
JARRA ARTE NOVA 
Em pasta de vidro  
Decoração irisada e em tons de verde 
Bocal com monture em prata, sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº. 
2, nº.2, alínea c
Alt.: 25,5cm 

An Art Nouveau vase
Glass paste 
Green and iridescent decoration 
Unmarked silver rim in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 100 - 150

1213
CONJUNTO DE TRÊS SOLITÁRIOS ARTE NOVA
Em vidro multicolor e translúcido 
Europa, c. 1900
Alt.: 45,5cm (maior)

A set of three Art Nouveau solitaire vases
Multicoloured and translucent glass 
Europe, ca. 1900

€ 60 - 80

1214
JARRA QUADRANGULAR 

Em cristal translúcido e roxo  
Decoração gravada representando flores  

Alemanha, c. 1900
Alt.: 28,5cm 

A squared vase
Translucent and purple crystal 

Engraved floral decoration 
Germany, c. 1900

€ 200 - 300
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1217
TAÇA E JARRA 
Em pasta de vidro moldado 
Jarra com decoração pintada e dourada e 
assinada “H. Jean” 
Alt.: 18,5cm 

A bowl and vase
Moulded glass paste 
Painted and gilt decoration to vase marked 
“H.Jean”

€ 50 - 80

1218
CÁLICE 
Em cristal da Boémia  
Decoração lapidada  
Bicolor em tons de amarelo representando 
cenas galantes 
Base em prata, possivelmente espanhola 
Séc. XIX/XX
Alt.: 23cm 

A drinking glass
Bohemian crystal 
Cut decoration 
Yellow shades depicting courting scenes 
Possibly Spanish silver mount 
19th century

€ 50 - 70

1219
GARRAFA COM TAMPA 
Em vidro gravado e lapidado com 
decoração geométrica
Alt.: 36 cm

A bottle with stopper
Engraved and cut glass of geometric decoration

€ 30 - 50

1220
GARRAFA COM TAMPA 
Em vidro 
Decoração em encarnado representando 
motivos vegetalistas 
Europa, séc. XIX 
(pequenos defeitos e sinais de uso)
Alt.: 19,5 cm 

A bottle and stopper
Glass 
Red decoration of foliage motifs 
Europe, 19th century 
(minor faults and signs of wear)

€ 50 - 80

1221
JARRA
Em studio glass 
Decoração parcialmente dourada 
Europa, séc. XX
Alt.: 29,5 cm

A vase
Studio glass 
Part gilt decoration 
Europe, 20th century

€ 60 - 80

1222
PEQUENA TAÇA

Em pasta de vidro moldada  
França, séc. XX

Diam.: 19 cm 

A small bowl
Moulded glass paste 

France, 20th century

€ 50 - 80

1223
COPO
Em vidro 
Decoração moldada em tons de âmbar 
Europa, séc. XX
9,5x7,5 cm 

A drinking glass
Glass 
Moulded amber decoration 
Europe, 20th century

€ 30 - 50

1224
TAÇA

Em vidro moldado azul e translúcido  
Decoração modernista 

17x27,5cm 

A bowl
Moulded blue and translucent glass 

Modernist decoration

€ 80 - 120
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1225
PEIXE ART DÉCO 
Em pasta de vidro fosco moldado 
França, 1920/1930
18x22,5cm 

An Art Deco fish
Opaque moulded glass paste 
France, 1920/1930

€ 100 - 150

1226
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS 
Composto por: quatro peixes e borboleta 
Em pasta de vidro opalina  
Marcadas “Sabino France” 
(um com faltas e defeitos)
Alt.: 14,5 cm 

A group of five pieces
Four fish and butterfly 
Opaline glass paste 
Marked “Sabino France” 
(losses and faults to one)

€ 150 - 250

1227
PEIXE 

Escultura em pasta de vidro 
Marcado “Etling France”

Alt.: 12 cm 

A fish
Glass paste sculpture 

Marked “Etling France”

€ 100 - 150

1228
“VÉNUS DE MILO”
Em vidro gravado e metal  
Base em madeira lacada 
Pés de vidro em bola 
Assinado “T. Simões”
40x27x11cm 

Engraved glass and metal 
Lacquered wood stand 
Ball glass feet 
Signed “T.Simões”

€ 500 - 700

1229
CONJUNTO DE OITO PÁSSAROS 
Em pasta de vidro opalina  
Alguns marcados “Sabino France”
Alt.: 10 cm (maior)

A group of eight birds
Opaline glass paste 
Some marked “Sabino France”

€ 150 - 250
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1230
PAR DE CACHEPOTS
Em vidro coalhado 
Decoração policromada e dourada 
representando motivos florais  
Europa, séc. XIX 
(defeitos e sinais de uso)
16x13,5 cm 

A pair of cachepots
White opaque glass 
Floral polychrome and gilt decoration 
Europe, 19th century 
(faults and signs of wear)

€ 100 - 150

1231
CONJUNTO DE DUAS CANECAS
Em vidro coalhado  
Decoração policromada representando 
paisagem com casario  
Europa, séc. XVIII/XIX
Alt.: 11,5 cm (maior)

A set of two mugs
White opaque glass 
Polychrome decoration of landscape with 
buildings 
Europe, 18th / 19th century

€ 80 - 120

1232
CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS
Composto por: uma garrafa com tampa, uma canecas e uma jarra 
Em vidro coalhado  
Decoração policromada representando flores e cena galante  
Europa, séc. XVIII/XIX 
(sinais de uso)
Alt.: 30 cm (garrafa)

A group of three pieces
Bottle and stopper, one mug and a vase 
White opaque glass 
Polychrome decoration with flowers and courting scene 
Europe, 18th / 19th century 
(signs of wear)

€ 100 - 150 

1233
CONJUNTO DE TRÊS CHÁVENAS

Em vidro coalhado 
Decoração policromada representando 

motivos florais  
Europa, séc. XVIII/XIX

Alt.: 8,5 cm (maior)

A set of three cups
White opaque glass 

Floral polychrome decoration 
Europe, 18th / 19th century

€ 40 - 60

1234
PEQUENA JARRA ARTE NOVA
Em vidro coalhado  
Decoração embutida em prata, sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
(com cabelo)
Alt.: 11,5cm

A small Art Nouveau vase
Milk glass 
Inlaid silver decoration, unmarked in 
compliance with Decree-Law 120/2017, art. 
2º, nº.2 C 
(hairline)

€ 100 - 150

1235
PRATO 

Em vidro coalhado 
Aba relevada, recortada e vazada com decoração a dourado 

representando bandeira dos E.U.A., Águias e flores-de-lis 
Marcado no verso “PAT.SEPT.8.03//36538” 

E.U.A., c.1900 
(faltas, defeitos e pequeno restauro)

Diam.:18,5 cm

A plate
Opaline glass 

Raised, scalloped and pierced lip of gilt decoration and U.S.A. flag, eagles and 
fleurs-de-Lis 

Marked to back PAT.SEPT.8.03//36538 
E.E.A.., ca.1900 

(losses, faults and minor restoration)

€ 40 - 60
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1236
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS
Composto por: um porta-canetas “arlequim” em 
porcelana europeia policromada; um cinzeiro em forma 
de diabo, em cerâmica europeia policromada; uma 
garrafa com tampa “pássaro”; snuff-bottle “bailarina” em 
porcelana europeia; figura de movimento “violinista” em 
cerâmica policromada 
Alt.: 18,5cm 

A five piece set
Polychrome European porcelain “Arlequin” pen holder; a 
polychrome European ceramic devil shaped ashtray; a “bird” 
bottle with stopper; an European porcelain “ballerina” snuff 
box; a polychrome ceramic “violin player” articulated figure

€ 100 - 150

1237
FRUTEIRO
Em faiança francesa 
Decoração a verde e dourado 
Marcado na base “S.R. Bonome, Paris” 
França, c. 1930
31,5x34,5 cm

A fruit bowl
French faience 
Green and gilt decoration 
Marked to base “S.R.Bonome Paris” 
France, ca.1930

€ 60 - 80

1238
CONJUNTO DE CINCO GARRAFAS 
Em cerâmica 
Segundo desenho da Casa “Robj” 
Marcadas “Villeroy & Bosch” 
França, c. 1970
Alt.:27 cm

A set of five bottles
Cermaics 
After design by “Robj” House 
Marked “Villeroy & Bosch” 
France, ca. 1970

€ 250 - 300

1239
PAR DE GRANDES JARRAS ARTE NOVA
Em cerâmica 
Decoração policromada e dourada representando 
flores 
Marcadas “Royal Bonn Germany” 
Alemanha, séc. XIX/XX
Alt.: 57 cm

A pair of large Art Nouveau vases
Ceramic 
Polychrome and gilt floral decoration 
Marked “Royal Bonn Germany” 
Germany, 19th century / 20th century

€ 250 - 300

1240
PAR DE CORSAS ART DECO 
Escultura em cerâmica 
Decoração policromada  
Marcadas “SCT France 987/2” 
França, séc. XIX/XX
25x24,5cm 

A pair of Art Deco does
Ceramic sculpture 
Polychrome decoration 
Marked “SCT France 987/2” 
France, 19th/20th century

€ 80 - 120
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1241
CONJUNTO DE DOIS FRASCOS 
COM TAMPA ARTE NOVA 
Em pasta de vidro  
Tampas em forma de flor  
Europa, Séc.XIX/XX 
(um dos pomos com esbeiçadelas e 
partido)
Alt.: 13cm (maior)

A pair of Art Nouveau bottles and stoppers
Glass paste 
Flower shaped stoppers 
Europe, 19th / 20th century 
(one pommel chipped and broken

€ 30 - 50

1242
JARRA ARTE NOVA 
Em pasta de vidro gravada “Volver glass” 
Decoração em tons de branco e rosa 
Europa, c. 1925
Alt.: 24,5 cm

An Art Nouveau vase
Engraved glass paste “Volver glass” 
White and pink decoration 
Europe, ca.1925

€ 40 - 60

1243
JARRO 
Em pasta de vidro  
Decoração em tons de amarelo, azul, 
verde e branco representando motivos 
vegetalistas 
Europa, Séc. XIX/XX
Alt.: 22,5cm 

A jug
Glass paste 
Yellow, blue, green and white foliage decoration 
Europe, 19th / 20th century

€ 30 - 50

1244
PAR DE JARRAS ART DÉCO
Em vidro espelhado  
Decoração com frisos a branco, vermelho 
e azul 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 33,5 cm

A pair of Art Deco vases
Mirrored glass 
Friezes decoration in white, red and blue 
Europe, 20th century 
(signs of wear)

€ 100 - 150

1245
JARRA

Em vidro  
Decoração policromada em tons de azul e 

branco representando palmeiras 
séc. XX

Alt.: 33,5 cm

A vase
Glass 

Blue and white palm tree decoration  
20th century

€ 40 - 60

1246
JARRA
Em cerâmica amarela decorada com ramos 
de oliveira pintados e cigarra relevada 
França, séc. XX
Alt.: 22 cm

A vase
Yellow ceramic decorated with painted olive 
branches and relief cicada 
France, 20th century

€ 40 - 60

1247
JARRA

Em metal  
Decoração esmaltada e policromada 

representando motivos florais em tons de 
verde e branco com montures em prata 

chinesa  
Séc. XIX

Alt.: 18,5 cm

A vase
Metal 

Polychrome and enamelled decoration of green 
and white floral motifs with Chinese silver 

mounts 
19th century

€ 80 - 120

1248
SALEIRO E PIMENTEIRO “SAPOS” 
Em porcelana francesa 
Base em prata com marcas da casa Leitão 
& Irmão 
Alt.: 5cm 

A set of “toads” salt and pepper shakers
French porcelain 
Silver stand marked “Leitão & Irmão”

€ 20 - 30

1249
PAR DE PÁSSAROS 

Esculturas em cerâmica vidrada 
Decoração policromada 

Assinadas “DINIZ PORTUGAL”
Alt.: 13,5cm 

A pair of birds
Glazed ceramic sculptures 

Polychrome decoration 
Signed “DINIZ PORTUGAL”

€ 20 - 30

1250
AZEITONEIRA “BORBOLETA”
Em cerâmica vidrada 
Decoração policromada  
Portugal, Séc. XX
13x16cm 

A butterfly olive dish
Glazed ceramic 
Polychrome decoration 
Portugal, 20th century

€ 20 - 30

1251
FLOREIRA DE PAREDE ARTE NOVA

Em cerâmica francesa 
Decoração policromada e relevada 
representando paisagem com lírios 

Marcada “K & G St. Clement, France 
Depose”  
Séc. XIX

23x19 cm

A suspension planter
French ceramic 

Polychrome reliefs decoration of landscape with 
lilies  

Marked K & G St.Clement, France Depose 
19th century

€ 50 - 70
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1252
COLUMBINA E ARLEQUIM 
Em porcelana Capo di Monte 
Decoração policromada  
Marcado na base
Alt.: 22,5cm 

Columbine and Arlequin
Capodimonte porcelain 
Polychrome decoration 
Marked to base

€ 30 - 50

1253
DANÇARINOS ART DÉCO 

Escultura em porcelana “Royal Dux Bohemia” 
Decoração policromada e dourada  

Marcada na base
Alt.: 30,5 cm

Art Deco dancers
Porcelain sculpture “Royal Dux Bohemia” 

Polychrome and gilt decoration 
Marked to base

€ 60 - 80

1254
LINCE 
Escultura em porcelana  
Decoração policromada  
Europa, Séc. XX
Alt.: 21cm 

A lynx
Porcelain sculpture 
Polychrome decoration 
Europe, 20th century

€ 80 - 120

1257
CANDEEIRO “ARABIAN BELLE”
Em porcelana francesa  
Decoração policromada e dourada  
Autoria de Demétre Haralamb Chiparus (1886-1947) para 
Etling Editions  
Marcada na base e com etiqueta de papel com marca de 
fabrico 
Paris, c. 1920
Alt.: 27cm 

French porcelain  
Polychrome and gilt decoration 
Demétre Haralamb Chiparus (1886-1947) for Etling Editions  
Marked to base and paper label with maker’s mark 
Paris, ca.1920

€ 600 - 800

1255
PAR DE GALGOS 

Par de esculturas em cerâmica  
Decoração policromada 

Inglaterra, séc. XIX
19x19x6 cm

A pair of greyhounds
A pair of ceramic sculptures 

Polychrome decoration 
England, 19th century

€ 50 - 70

1256
CONJUNTO DE DOIS CANDEEIROS DE MESA 
Em porcelana  
Representando senhoras  
Uma delas marcada na base “Robes Paris/Made in France” 
Outra marcada “Liane” 
França, Séc. XX
Alt.: 20 cm (maior)

A set of two table lamps
Porcelain female figures 
One marked to base “Robes Paris/Made in France” 
The other marked “Liane” 
France, 20th century

€ 160 - 200
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1258
NU FEMININO
Em cerâmica policromada  
Marcada na base  
Alemanha, Séc. XX
Alt.: 22cm 

A female nude
Polychrome ceramic 
Marked to base 
Germany, 20th century

€ 40 - 60

1259
DUAS CAIXAS COM TAMPA “DAMAS SÉC. XVIII”

Em porcelana 
Decoração policromada  

Europa, Séc. XX 
(uma partida e colada e com defeito de cozedura)

Alt.: 19cm (maior)

A set of two boxes and covers
Porcelain 

Polychrome decoration 
Europe, 20th century 

(one broken, glued and with firing fault)

€ 40 - 60

1260
CONJUNTO DE DOIS PRATOS 
Em cerâmica europeia 
Decoração policromada representando 
pássaros e senhora 
Um marcado “Parrott and company/ Made 
in England” e outro sem marca 
Diam.: 23 cm ( o maior)

A set of two plates
European ceramic 
Polychrome decoration with birds and female 
figure 
One marked “Parrott and Company/ Made in 
England” and one unmarked

€ 50 - 80

1261
ALFINETEIRA ART DÉCO
Em porcelana policromada representando 
senhora conduzindo  
Europa, séc. XX
11,5x11cm 

An Art Deco pin case
Polychrome decoration depicting a driving 
female

€ 20 - 30

1262
VASSOURA DE MESA “SENHORA”
Em porcelana policromada  
Marcada “Germany” 
Alemanha, Séc. XX
Comp.: 16cm 

A crumbs brush
Polychrome porcelain 
Marked “Germany” 
Germany, 20th century

€ 20 - 30

1263
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS

Em porcelana  
Decoração policromada representando 

senhoras  
Europa, Séc. XX

Comp.: 11cm (maior)

A group of five pieces
Porcelain 

Polychrome decoration depicting females 
Europe, 20th century

€ 30 - 50

1264
SAPATO MINIATURA
Em porcelana  
Decoração a dourado e cor-de-rosa 
Aplicação em metal representando folha  
Europa, c. 1940
6,5x9cm 

A miniature toad
Porcelain 
Gilt and pink decoration 
Metal leaf shaped applied detail 
Europe, ca.1940

€ 20 - 30

1265
CINZEIRO 

Em porcelana europeia  
Representando senhora deitada

13x14cm 

An ashtray
European porcelain 

Depicting a reclined female

€ 20 - 30
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1266
JARRA
Em cerâmica europeia  “Royal 
Doulton” 
Decoração em tons de azul e verde 
seco com motivos vegetalistas a 
branco 
Marcada na base 
Inglaterra, 1902-1922
Alt.: 29,5 cm

A vase
European “Royal Doulton” ceramic 
Blue and green decoration with white 
foliage motifs 
Marked to base  
England,  1902/1922
Royal Warrant added to mark by King 
Edward VII. 
Small items only stamped with mark’s 
circular section. No lion or crown.

€ 80 - 120

1267
TERRINA COM TAMPA “PATO”
Em faiança  
Decoração policromada  
Marcada na base  
Europa, séc. XX 
(marca ilegível)
23,5x34 cm 

A “duck” tureen and cover
Faience 
Polychrome decoration 
Europe, 20th century 
Unreadable mark to base

€ 50 - 70

1272
PAR DE GRANDES JARROS 
Em cerâmica 
Decoração policromia e relevada 
representando tritões, conchas e outros  
motivos marinhos 
Marcados “G & SL”  
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 59,5 cm

A pair of large ewers
Ceramic 
Polychrome reliefs decoration of tritons,shells 
and other marine motifs  
Marked “G & SL” 
Europe, 19th / 20th century

€ 400 - 600

1273
TAÇA DE REFLEXOS  ESTILO MANISES
Em cerâmica espanhola 
Decoração de lustrina segundo o modelo do séc. XV 
(aba com furos para suspensão)
Diam.: 41 cm

A lustre-ware Manises bowl
Spanish ceramic 
Lustre-ware after a 15th century prototype 
(pierced lip for suspension)

€ 120 - 180

1274
JARRO E LEITEIRA VITORIANOS 
Em porcelana  
Vidrado simulando cobre, parcialmente 
pintado a azul 
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 18 cm (maior)

A Victorian jug and creamer
Porcelain 
Part blue decoration lustre glaze 
England, 19th century

€ 100 - 150

1268
JARRO COM TAMPA 
Em faiança  
Decoração policromada em tons de 
amarelo e verde  
Tampa marcada “H. ELIAS/CALDAS/DA/
RAINHA” (1888-1940) 
Pega em forma de cão  
(sinais de uso)
Alt.: 22 cm 

A jug and cover
Faience 
Polychrome yellow and green decoration 
Cover marked  “H. ELIAS/CALDAS/DA/
RAINHA” (1888-1940) 
Dog shaped handle 
(signs of wear)

€ 150 - 200

1269
LEITEIRA
Em faiança  
Decoração policromada em tons de 
castanho relevada representando cabeça 
de gato  
séc. XIX/XX 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 10,5 cm 

A milk jug
Faience 
Cat’s head shaped of polychrome brown 
decoration 
19th / 20th century 
(minor losses and faults)

€ 40 - 60

1270
GARRAFA “TOCADORA DE 
GUITARRA”
Em faiança  
Decoração policromada em tons de verde, 
castanho e amarelo 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm 

A “guitar player” bottle
Faience 
Polychrome decoration in green, brown and 
yellow shades 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses and minor faults)

€ 100 - 150

1271
POTE
Em faiança  
Decoração estriada em tons de azul 
Alt.: 10 cm 

A pot
Faience 
Blue striated decoration

€ 20 - 30
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1275
CONJUNTO DE DOZE AZULEJOS
Oito a azul e quatro a vinoso 
Representando paisagens 
Séc. XVIII 
(defeitos diversos)
12,5x12,5 cm (cada

A set of twelve tiles
Eight of blue and four of manganese decoration 
depicting landscapes 
18th century 
(various faults)

€ 200 - 300

1276
CONJUNTO DE OITO AZULEJOS
Dois a vinoso e seis a azul  
Representando figuras 
Séc. XVIII
Diam.: 13,5 cm (redondos) 
13x13 cm (os quadrados)

A set of eight tiles
Two of manganese and six of blue decoration 
Depicting figures 
18th century

€ 200 - 300

1277
PAR DE FLOREIRAS CORNUCÓPIA
Em faiança de Delft 
Decoração a azul representando motivos 
florais e cenas galantes 
Marcada no verso “A.D.K.” 
(uma partida e colada) 
Alt.: 36 cm

A pair of cornucopia flower bowls
Delft faience 
Blue floral and courting scenes decoration 
Marked to back “A.D.K.” 
(one broken and glued)

€ 300 - 500
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1279
ALEGORIA À INDÚSTRIA 
Escultura em faiança portuguesa da 
Fábrica das Devesas 
Marcada a azul “José P. Valente” 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 133 cm

An allegory to Industry
Portuguese faience from the Devesas factory 
Marked in blue “José P.Valente”  
Portugal, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 2.000 - 3.000

1278
PAR DE GRANDES TALHAS COM TAMPA E BASE
Em faiança 
Decoração relevada em tons de azul representando motivos vegetalistas, 
enrolamentos e carrancas 
Possivelmente da Fabrica de Santo António do Vale da Piedade 
Portugal, Séc. XIX (2º quartel) 
(restauros)
Alt.: 125 cm

A pair of large pots with covers and stands
Faience 
Blue reliefs decoration of foliage motifs, scrolls and classical masks 
Possibly from the Santo António do Vale da Piedade factory, 
Portugal, 19th century (2nd quarter) 
(restoration)

€ 5.000 - 7.000

698

699



1280
FIGURA FEMININA
Em faiança portuguesa da Fábrica das Devesas 
Decoração marmoreada 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 106 cm

A female figure
Portuguese faience “Fábrica das Devesas” 
Marbled decoration 
Portugal, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 800 - 1.200

1281
GUERREIRO
Em faiança portuguesa da Fábrica das 
Devesas  
Marcado “A.A. Costa, C.ª” 
Séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros) 
Alt.: 114 cm

A warrior 
Portuguese faience “Fábrica das Devesas” 
Marked “A.A.Costa, Cª” 
19th/20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 800 - 1200

1282
ALEGORIA AO INVERNO 
Escultura em faiança portuguesa 
monocroma 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
 Alt.: 92 cm

An allegory to Winter
Portuguese monochrome sculpture 
Portugal, 19th century 
(losses, faults and restoration)

€ 600 - 1.000

1283
“SAUDADE”
Escultura em faiança vidrada em tons de 
branco 
Representando figura feminina 
Portugal, séc XIX 
(falhas no vidrado)
Alt.: 107 cm 

“Saudade”
White glazed faience sculpture 
Female figure depiction 
Portugal, 19th century 
(losses to glaze)

€ 600 - 1.000
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1284
CONJUNTO DE DOIS PRATOS BRASONADOS
Em faiança 
Decoração a azul segundo modelo do século XVII 
Verso marcado e datado 96
Diam.: 33,5 cm

A set of two heraldic plates
Faience 
Blue decoration after a 17th century prototype 
Marked and dated 96 to back

€ 50 - 70

1285
PRATO

Em faiança 
Decoração em tons de verde, azul, amarelo 

e vinoso representando ao centro armas 
da família Sousa 

Marcado na base  
Portugal, séc. XX

Diam.: 26 cm 

A  plate
Faience 

Green, blue, yellow and manganese decoration 
of central heraldic shield for the family Sousa 

Marked to back 
Portugal, 20th century

€ 30 - 50

1286
CONJUNTO DE DOIS PRATOS
Em faiança 
Um com decoração a azul, e outro com 
decoração a azul e vinoso representando 
paisagem com casario 
Séc. XIX/XX
Diam.: 35cm (maior)

A set of two plates
Faience 
One decorated in blue and the other in blue and 
manganese depicting landscape with buildings 
19th/20th century

€ 100 - 150

1287
CONJUNTO DE DOIS PRATOS

Em faiança 
Decoração a azul 

Um  com ovelha e criança e outro com paisagem com 
casario e cisnes 

Séc. XIX 
(pequenos defeitos)

Diam.: 37,5 cm (maior)

A set of two plates
Faience 

Blue decoration 
One with a sheep and child, the other with landscape with 

buildings and swans 
19th century 

(minor faults)

€ 150 - 200

1288
PRATO
Em faiança 
Decoração em tons de amarelo, verde, 
azul, encarnado e vinoso representando ao 
centro armas dos Duques de Palmela  
Marcado e datado no verso “Portugal 98”
Diam.: 35 cm 

A plate
Faience 
Yellow, green, blue, red and manganese 
decoration  of central heraldic shield for the 
Dukes of Palmela 
Marked and dated to back “Portugal 98”

€ 50 - 70

1289
POTE COM TAMPA
Em cerâmica pintada 

Decoração policromada representando 
brasão dos Duques de Palmela 

Portugal, séc. XX
Alt.: 42 cm

A pot with cover
Painted ceramics 

Polychrome decoration with the Duke of 
Palmela heraldic shield 
Portugal, 20th century

€ 200 - 300

1290
CONJUNTO DE DOIS PRATOS 
Em faiança 
Decoração a azul representando motivos 
vegetalistas e pássaro 
Portugal, séc. XIX
Diam.:34 cm (maior)

A set of two plates
Faience 
Blue foliage motifs and bird decoration 
Portugal, 19th century

€ 80 - 120

1291
CONJUNTO DE DOIS PRATOS 

Em faiança 
Decoração a azul representando paisagem 

com casario 
Séc. XIX

Diam.: 33,5 (maior)

A set of two plates
Faience 

Blue decoration of landscape with buildings 
19th century

€ 100 - 150
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1292
PAR DE CANUDOS
Em faiança espanhola  
Decoração a azul representando águia 
bicéfala coroada 
Séc. XVII/XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 25 cm

A pair of cylindrical vases
Blue decoration of crowned double headed eagle 
17th/18th century 
(minor losses and faults)

€ 300 - 500

1293
PAR DE CANUDOS
Em faiança portuguesa 
Decoração a azul representando motivos 
vegetalistas e aves  
Marcados no fundo R - Rocha Soares 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros no bocal, esbeiçadelas)
Alt.: 22,5 cm

A pair of jars
Portuguese faience 
Blue decoration of foliage and birds motifs 
marked to base R - Rocha Soares 
Portugal, 18th century 
(restoration to lip, chips)

€ 400 - 600

1294
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, amarelo, verde e vinoso 
representando ao centro violoncelista  
Portugal, séc. XIX 
(restauro e esbeiçadelas)
Diam.: 34 cm

A plate
Faience 
Blue, yellow, green and manganese decoration 
with cello player 
Portugal, 19th century 
(restoration and chips)

€ 120 - 180

1295
AZULEJO
Leopardo 
Decoração policromada em tons de  azul, 
amarelo, verde e vinoso 
Holanda, séc. XVII
21x20,5 cm

A tile
Leopard 
Polychrome blue, yellow, green and manganese 
Holland, 17th century

€ 60 - 80
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1296
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, verde, laranja, amarelo 
e vinoso 
Portugal, séc. XIX 
(esbeiçadelas e cabelo restaurado)
Diam.: 35 cm

A plate
Faience 
Blue, green, orange, yellow and manganese 
decoration 
Portugal, 19th century 
(chips and restored hairline)

€ 60 - 80

1297
PRATO 

Em faiança 
Decoração a azul, amarelo, verde, laranja e 
vinoso representando motivos vegetalistas 

Portugal, séc. XIX
Diam.: 27 cm

A plate
Faience 

Blue, yellow, green, orange and manganese 
decoration with foliage motifs 

Portugal, 19th century

€ 80 - 120

1298
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, verde, laranja e vinoso 
representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX 
(esbeiçadelas)
Diam.: 30,5 cm

A plate
Faience 
Blue, green, orange and manganese foliage 
motifs decoration 
Portugal, 19th century 
(chips)

€ 100 - 150

1299
PRATO

Em faiança 
Decoração a verde, azul, amarelo, laranja 
e vinoso representando flores e pássaro 

ao centro 
Portugal, séc. XIX

Diam.: 32 cm 

A plate
Faience 

Green, blue, yellow, orange and manganese 
decoration with flowers and central bird 

Portugal, 19th century

€ 80 - 100

1301
TERRINA COM TAMPA
Em faiança 
Decoração a amarelo, verde, azul, laranja e 
vinoso representando motivos florais 
Portugal, séc. XIX 
(restauro no pé)
24x25 cm

A tureen and cover
Faience 
Yellow, green, blue, orange and manganese floral 
decoration 
Portugal, 19th century 
(restoration to foot)

€ 150 - 200

1302
PRATO 
Em faiança 
Decoração a verde, encarnado, azul e 
vinoso representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX
Diam.: 27,5 cm

A plate
Faience 
Green, red, blue and manganese foliage motifs 
decoration 
Portugal, 19th century

€ 70 - 100

1303
PRATO

Em faiança 
Decoração a azul, verde, laranja e vinoso 

Portugal, séc. XIX
Diam.: 20 cm

A plate
Faience 

Blue, green, orange and manganese decoration 
Portugal, 19th century

€ 40 - 60

1304
TINTEIRO E AREEIRO
Em faiança 
Decoração policromada em tons de 
cor-de-laranja, amarelo, verde e vinoso 
representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
6x8 cm 

An inkwell and sand pot
Faience 
Polychrome orange, yellow, green and 
manganese decoration of foliage motifs 
Portugal, 19th century 
(minor losses and faults)

€ 100 - 150

1300
PRATO
Em faiança 
Decoração a amarelo, verde e laranja 
representando motivos vegetalistas 
Séc. XIX 
(gateado e esbeiçadelas)
Diam.: 36,5 cm

A plate
Faience 
Yellow, green and orange decoration of foliage 
motifs 
19th century 
(stapled restoration and chips)

€ 40 - 60
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1305
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, amarelo, verde, laranja 
e vinoso representando flores e galo ao 
centro 
Portugal, séc. XIX 
(restauro com gatos na aba)
Diam.: 31,5 cm

A plate
Faience 
Blue, yellow, green, orange and manganese 
decoration with floral motifs and central rooster 
Portugal, 19th century 
(staple restoration to lip)

€ 60 - 80

1306
PRATO

Em faiança 
Decoração policromada representando 

galo 
Séc. XIX

Diam.: 28 cm

A plate
Faience 

Polychrome decoration depicting cockerel 
19th century

€ 80 - 120

1307
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, encarando, amarelo, 
verde, laranja e vinoso representando 
flores e galo ao centro 
Portugal, séc. XIX
Diam.: 32 cm

A plate
Faience 
Blue, red, yellow, green, orange and manganese 
decoration of flowers and rooster 
Portugal, 19th century

€ 60 - 80

1308
PRATO 

Em faiança 
Decoração a azul e encarnado 

representando ao centro figura masculina 
com casaca 

Portugal, séc. XIX
Diam.: 31 cm

A plate
Faience 

Blue and red decoration with central male figure 
in  tail coat 

Portugal, 19th century

€ 150 - 200

1309
TINTEIRO E AREEIRO
Em faiança  
decoração policromada em tons de verde, 
azul, cor-de-laranja e vinoso 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
4,5x7 cm 

An inkwell and sand pot
Faience 
Polychrome green, blue, orange and manganese 
decoration 
Portugal, 19th century 
(losses and faults)

€ 50 - 70

1310
PRATO
Em faiança 
Decoração policromada representando 
motivos vegetalistas e pássaro 
Holanda, séc. XVIII
Diam.: 34,5 cm

A plate
Faience 
Polychrome floral and bird decoration 
Holland, 18th century

€ 50 - 70

1311
PAR DE POTES COM TAMPA
Em faiança 
Decoração em tons de verde, azul, 
amarelo e vinoso representando motivos 
vegetalistas e  iniciais “S.J.” 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 33,5 cm

A pair of pots and covers
Faience 
Green, blue, yellow and manganese decoration 
of foliage motifs and initials “S.J.” 
Portugal, 19th century

€ 60 - 80

1312
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul, encarnado, amarelo, 
verde e vinoso representando peixe ao 
centro 
Portugal, séc. XIX
Diam.: 28,5 cm

A plate
Faience 
Blue, red, yellow, green and manganese 
decoration with central fish 
Portugal, 19th century

€ 60 - 80

1313
PRATO

Em faiança 
Decoração a verde, azul, amarelo e vinoso 

representando soldado 
Portugal, séc. XIX

Diam.: 27 cm

A plate
Faience 

Green, blue, yellow and manganese decoration 
with soldier 

Portugal, 19th century

€ 120 - 180
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1314
CONJUNTO DE DOIS JARROS 
Em cobre 
Interior estanhado 
Pegas em madeira 
Bases com marca de Paris  
França, séc. XIX
Alt.: 23,5 cm (maior)

A set of two jugs
Copper, pewter lined interior 
Wooden handles 
Paris marks to base 
France, 19th century

€ 50 - 70

1315
CONJUNTO DE DOZE PEÇAS 
Composto por: sete panelas, três frigideiras e 
duas tampas 
Em cobre 
Interior estanhado e pegas em ferro 
Algumas marcadas “D.P. COPA.” encimadas 
por coroa de duque  
Portugal, Séc.XIX e XX 
(sinais de uso)
Alt.: 22cm(maior)

A group of twelve pieces
Seven cooking pots, three frying pans and two lids 
Copper, pewter lined interior and iron handles 
Some marked “D.P. COPA.” toped by ducal 
coronet 
Portugal, 19th and 20th century 
(signs of wear)

€ 200 - 300

1316
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS 
Composto por: pequeno tacho com 
tampa, panela de fundo redondo, 
recipiente para químicos e forma em 
formato ogival 
Em cobre  
Interior estanhado  
Forma com inscrição “M.F” encimada por 
coroa de Marquês 
Séc. XIX/XX
Alt.: 28,5 cm (maior)

A group of four pieces
Small cooking pot with cover, a round base 
cooking pot; a vessel for chemics and gothic 
arch shaped cake tin 
Cake tin engraved “M.F” toped by marquess 
coronet

€ 40 - 60
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1317
ALAMBIQUE 
Em cobre 
Interior estanhado 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
50x70 cm 

A still
Copper, pewter lined interior 
England, 19th / 20th century 
(signs of wear)

€ 100 - 150

1318
PAR DE VASILHAS 
Em cobre 
Interior estanhado e pega em madeira  
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 73 cm 

A pair of vessels
Copper, pewter lined interior and wooden 
handle 
19th / 20th century 
(signs of wear)

€ 100 - 150

1319
GRANDE CHALEIRA CDE ASA AMOVÍVEL 
Em cobre 
Interior estanhado 
Com inscrição “M.F.” encimada por coroa de Marquês 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
39x43 cm 

A large kettle of removable handle
Copper, pewter line interior 
Inscribed “M.F.” and marquess coronet 
19th / 20th century 
(signs of wear)

€ 40 - 60

1320
CONJUNTO DE CINCO PANELAS
Em cobre 
Interior estanhado 
Três com inscrição “MF”, encimada por 
coroa de Marquês 
Portugal, séc. XIX e XX 
(sinais de uso)
11x22cm 

A group of five cooking pots
Copper, pewter lined interior 
Three inscribed “MF” toped by marquess 
coronet 
Portugal, 19th / 20th century

€ 100 - 150
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1321
CONJUNTO DE TRÊS CHOCALHOS 
Em cobre 
Badalo em madeira 
Iniciais relevadas “DP” 
Séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
Alt.: 13 cm (maior)

A group of three clappers
Copper of wooden clapper 
Monogramed “DP” 
19th/20th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 50 - 80

1322
CONJUNTO DE QUATRO 
TABULEIROS 
Em cobre 
Interior estanhado 
Dois marcados com inscrição “D.P” 
encimadas por coroa de Duque, outro com 
coroa de Duque, outro com inscrição “C. 
de Almedina”  
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
32x45 cm (maior)

A set of four trays
Copper, pewter lined interior 
Two marked “D.P” toped by ducal coronet, one 
inscribed “D.P” toped by ducal coronet, one 
with ducal coronet and one  inscribed “C. de 
Almedina” 
19th / 20th century 
(signs of wear)

€ 50 - 70

1323
CONJUNTO DE QUATRO FORMAS 
PARA BOLOS
Em cobre 
Interior estanhado  
Três com inscrição “MF” encimada por 
coroa de Marquês 
Uma marcada “D.P.L” 
Portugal, séc. XIX 
(sinais de uso)
6x6 cm 

A group of four cake tins
Copper, pewter lined interior 
Three inscribed “MF” toped by marquess 
coronet 
One marked “D.P.L” 
Portugal, 19th century

€ 40 - 60

1324
PAR DE JARROS
Em latão
Alt.: 28 cm 

A pair of jugs
Brass

€ 30 - 50

1325
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS
Composto por: defumador, campainha e 
duas medidas 
Em latão 
(sinais de uso, defumador com faltas, 
defeitos e restauros)
14,5x28,5 cm (defumador)

A group of four pieces
Perfume burner, bell and two measures 
Brass 
(signs of wear, losses to perfume burner, faults 
and restoration)

€ 30 - 50

1326
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS 
Composto por: dois jarros, uma chaleira, 
uma chocolateira  
Em cobre 
Interior estanhado 
Chocolateira com pega em madeira 
Séc. XIX/XX
25,5x28 cm 

A group of four pieces
Two jugs, one kettle and one chocolate pot 
Copper, pewter lined interior 
Wooden handle to chocolate pot 
19th / 20th century

€ 100 - 150
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1327
CONJUNTO DE QUATRO PEÇAS 
Composto por: dois jarros, uma chaleira, 
uma chocolateira  
Em cobre 
Interior estanhado 
Chocolateira com pega em madeira 
Séc. XIX/XX
25,5x28 cm 

A group of four pieces
Two jugs, one kettle and one chocolate pot 
Copper, pewter lined interior 
Wooden handle to chocolate pot 
19th / 20th century

€ 100 - 150

1328
CONJUNTO DE CINCO PEÇAS 
Composto por: panela, panela com tampa 
e três tampas 
Em cobre 
Interior estanhado  
Uma marcada “M.F.”, outra marcada “M.F.” 
com coroa de Marquês e tampas marcadas 
“DP” com coroa de Duque 
Séc. XIX/XX
15x41x21 cm (maior)

A group of five pieces
A cooking pot, a cooking pot and lid and three 
lid 
Copper, pewter lined interior 
One marked “M.F.”, one marked “M.F.” and 
marquess coronet and three marked “DP” and 
ducal coronet 
19th/20th century

€ 100 - 150

1329
CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS 
Em cobre 
Interior estanhado  
Um com inscrição “M.F” encimada por coroa de Marquês 
Séc. XIX/XX
Diam.: 39 cm (maior)

A set of three pieces
Copper, pewter lined interior 
One inscribed “M.F” with marquess coronet 
19th / 20th century

€ 30 - 50

1330
BRASEIRA 
Em cobre com pega em madeira  
Séc.XIX/XX 
(pega com indício de xilófagos)
Comp.: 58cm 

A brazier
Copper of wooden handle 
19th / 20th century 
(evidence of woodworm to handle)

€ 40 - 60

716

717



1331
JOSÉ SIMÕES DE ALMEIDA (1844-1926) 
Vasco da Gama 
Escultura em terracota 
Comemorativa do 5º centenário da descoberta 
do caminho marítimo  para a Índia 
Inscrição “VASCO DA GAMA 1898” 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 27,5 cm

Vasco da Gama
Terracotta sculpture 
Commemorative of the 5th Centennial of the 
Discovery of the Sea Route to India 
Inscribed “Vasco da Gama 1898” 
(minor losses and faults)

€ 200 - 300

1332
PEQUENO PRATO 

Em porcelana inglesa Wedgwood 
Prato com busto da Rainha Victoria de 

Inglaterra 
Aba com coroa de louros  

Marcado na base
Diam.: 17 cm 

A small plate
Wedgwood porcelain 

Central bust of Queen Victoria 
Laurel wreath lip 

Marked to base

€ 100 - 150

1335
PRESÉPIO
Grupo escultórico  
Em barro pintado de Estremoz  
Base marcada e assinada 2007
Diam.: 17,5cm 

A crib
Sculptural group 
Painted Estremoz terracotta 
Marked and signed 2007

€ 40 - 60

1333
CAIXA COM TAMPA “CABEÇA DE MENINO”
Em vidro parcialmente pintado 
Séc. XX 
(faltas e defeitos)
Alt.. 15 cm 

A “boy’s head” box and cover
Part painted glass 
20th century 
(losses and faults)

€ 15 - 20

1334
GRUPO ESCULTÓRICO “PASTORES”
Em barro moldado 
Decoração policromada  
(esbeiçadelas)
13x19x11cm 

A sculptural group “Shepherds”
Moulded clay 
Polychrome decoration 
(chips)

€ 30 - 50

1336
CASAL DE AGUADEIROS 
Par de esculturas em gesso, madeira e 
outros materiais   
Decoração policromada 
(faltas, defeitos e restauros)
27,5x18cm 

A couple of water sellers
Sculptures in plaster, wood and other materials 
Polychrome decoration 
(losses, faults and restoration)

€ 150 - 200
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1337
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Rapaz dançando 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, Séc. XIX (2ª metade) 
(restauros)
Alt.: 31,5cm

A dancing boy
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 
(restoration)

€ 50 - 70

1338
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 

(1837-1918)
Mulher dançando 

Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 

Portugal, Séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 31 cm

A dancing woman
“Costumes Portugueses” series 

Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1339
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Homem de colete e chapéu  
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade) 
(faltas, defeitos e pequenos restauros)
Alt.: 31,5cm

A man with waistcoat and hat
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 
(losses, faults and minor restoration)

€ 50 - 70

1340
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Fadista bêbado  
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 31,5cm 

A drunken Fado singer
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1341
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Varina 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 33,5cm

A fishwife
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1342
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Tocador de viola 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade) 
(faltas e defeitos)
Alt.: 29cm 

A guitar player
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 
(losses and faults)

€ 50 - 70

1343
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 

(1837-1918)
Tocador de guitarra portuguesa 

Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 

Portugal, séc. XIX (2ª metade) 
(defeitos)

Alt.: 29,5cm 

A Portuguese guitar player
“Costumes Portugueses” series 

Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 

(faults)

€ 50 - 70

1344
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Mulher com cesto e bacia à cabeça 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 34,5cm 

A woman carrying a basket and a basin 
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1345
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Pescador 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade) 
(mãos partidas e coladas)
Alt.: 32cm 

A fisherman
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 
(broken and glued hands)

€ 50 - 70

1346
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Mulher com barril à cabeça 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade) 
(mão partida e colada)
Alt.: 33cm

A woman carrying a barrel
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half ) 
(broken and glued hand)

€ 50 - 70
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1347
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES (1837-1918)
Mulher transportando galinhas  
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 32cm

A woman with chickens
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1348
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Camponês 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 29cm

A peasant
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1349
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Padeira  
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 34cm

A baker woman
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1350
JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES 
(1837-1918)
Pastor 
Da série “Costumes Portugueses” 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX (2ª metade)
Alt.: 31cm 

A shepherd
“Costumes Portugueses” series 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 50 - 70

1351
MINHOTA
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX 
(restauros)
Alt.: 29,5cm 

A “Minho” woman
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(restoration)

€ 50 - 70

1352
MULHER COM FRUTA À CABEÇA 

Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 

Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)

Alt.: 27cm 

A woman carrying fruits
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-

1918) 
Polychrome terracotta 

Portugal, 19th / 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 70

1353
MULHER
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 26cm 

A woman
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses and faults)

€ 30 - 50

1354
MULHER COM FRUTA À CABEÇA 
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 27cm 

A woman carrying fruits
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 70

1355
MULHER COM MENINO AO COLO
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 27cm 

A woman and child
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses, faults and restoration)

€ 50 - 70
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1356
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 
“HOMEM COM CHAPÉU”
Em cerâmica  
Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 15,5 cm 

A tobacco jar and cover “Man in a hat”
Ceramic 
Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 60 - 80

1357
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 
Em cerâmica  
Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 14 cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 
Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 50 - 70

1358
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 
Em cerâmica  
Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 15cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 
Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 60 - 80

1359
SENHORA COM CESTO
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, Séc.XIX/XX 
(Faltas e defeitos)
Alt.: 28,5cm 

A woman with basket
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(losses and faults)

€ 50 - 70

1360
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 

Em cerâmica  
Decoração policromada  

Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 12cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 

Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 40 - 60

1361
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 
Em cerâmica  
Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade)
Alt.. 13,5cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 
Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 60 - 80

1362
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 

Em cerâmica  
Decoração policromada  

Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 15 cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 

Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 60 - 80

1363
HOMEM COM CESTO
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 18cm

A man with a basket
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century 
(minor losses and faults)

€ 20 - 30

1364
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 

“MARINHEIRO”
Em cerâmica  

Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade)

Alt.: 12,5cm 

A tobacco jar and cover “Sailor”
Ceramic 

Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 50 - 70

1365
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 
Em porcelana  
Decoração policromada  
Séc. XX (1ª metade) 
(faltas e defeitos)
Alt.: 11 cm 

A tobacco jar and cover 
Porcelain 
Polychrome decoration 
20th century (1st half ) 
(losses and faults)

€ 10 - 20

1366
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 

Em cerâmica  
Decoração policromada  

Séc. XX (1ª metade)
Alt.: 13,5cm 

A tobacco jar and cover 
Ceramic 

Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 60 - 80

1367
VELHA 
Possivelmente da autoria de José Joaquim 
Teixeira Lopes (1837-1918) 
Em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX/XX
Alt.: 28,5cm

An elderly woman
Possibly José Joaquim Teixeira Lopes (1837-
1918) 
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th / 20th century

€ 50 - 70

1368
CAIXA PARA TABACO COM TAMPA 

Em porcelana  
Decoração policromada  

Séc. XX (1ª metade) 
(pequenos defeitos)

Alt.: 14,5 cm 

A tobacco jar and cover
Porcelain 

Polychrome decoration 
20th century (1st half )

€ 50 - 70
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1369
MODELO DE BARCO DE PESCA À VELA “THONIER”
Em madeira, metal e tecido 
Base para exposição em madeira 
Séc. XX
57x62,5 cm

A “Thonier” model fishing sailboat
Wood, metal and textile  
Wooden display stand

€ 150 - 200

1370
MODELO DE TRAINEIRA
Em madeira, metal e outros materiais 
Séc. XX
34x42 cm

A model fishing boat
Wood, metal and other materials 
20th century

€ 80 - 120

1371
MODELO DE TRAINEIRA
Em madeira metal e outros materiais 
Séc. XX
37x47 cm

Model of a trawler
Wood, metal and other materials 
20th century

€ 120 - 180

1372
MODELO DE VELEIRO
Em madeira, tecido e metal  
Base de exposição em madeira 
Séc. XX 
(indício de xilófagos)
99x102

A model od a tall ship
Wood, textile and metal  
Wooden display stand 
20th century 
(evidence of woodworm)

€ 400 - 600
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1373
MODELO DE VELEIRO
Em madeira tecido e metal 
Base para exposição em madeira 
Séc. XX
93x85 cm

A model of the tall ship
Wood, textile and metal of three lateen sails 
Wooden display stand 
20th century

€ 300 - 500

1374
TELESCÓPIO NÁUTICO 
Em metal amarelo 
Marcado “Stanley London” 
(faltas, defeitos e sinais de uso)
14,5x46 cm 

A nautical telescope
Yellow metal 
Marked “Stanley London” 
(losses, faults and signs of wear)

€ 30 - 50

1375
MODELO DE BARCO Á VELA “AMPHITRITE”
Em madeira metal e tecido 
Base para exposição em madeira 
Séc. XX
160x226 cm

A model sailboat
Wood, metal and textile  
Wooden display stand 
20th century

€ 600 - 800
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1376
PAR DE CANDELABROS ARTE NOVA 
Em estanho  
Decoração relevada representando motivo vegetalistas  
Base em porcelana  
Europa, Séc. XIX/XX
Alt.: 24cm 

A pair of Art Nouveau candle sticks
Pewter  
Foliage motifs reliefs decoration 
Porcelain stand 
Europe, 19th / 20th century

€ 60 - 80

1380
PAR DE CANDEEIROS E MÍSULAS ARTE NOVA 
Em pasta de vidro vermelho  
Decoração relevada representando flores 
Mísulas em madeira e metal 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 27 cm (candeeiro) 
22x25 cm (mísulas)

A pair of Art Nouveau lamps and brackets 
Red cameo glass  
Floral reliefs decoration 
Pair of wooden and metal brackets 
Europe, 19th / 20th century

€ 120 - 180

1377
ESPELHO DE MESA ARTE NOVA 

Em bronze dourado 
Decoração com figura feminina e motivos 

vegetalistas  
Europa, séc. XX

35x23cm

An Art Nouveau tabletop mirror
Bronze 

Foliage and female figure decoration 
Europe, 20th century

€ 100 - 150

1381
RELÓGIO DE MESA “JAEGER LECOULTRE” MODELO MARINA 
Em acrílico e metal 
Suíça, c. 1960 
(sinais  de uso, mecanismo a necessitar de revisão)
16x22x4,5 cm

A “Jaeger Lecoultre” Marina Model table clock
Acrylic and  metal 
Switzerland, ca. 1960 
(signs of wear, mechanism in need of service)

€ 400 - 600

1382
RELÓGIO DE MESA “JEAN RICHARD”

Em acrílico e metal 
Decoração gravada e dourada representando cavalo-

marinho 
Suíça, c. 1964 

(faltas, defeitos, mecanismo a necessitar de revisão)
16x20,5x5 cm

A Jean Richard table clock
Acrylic and metal 

Carved and gilt seahorse decoration 
Switzerland, ca. 1964 

(losses, faults, mechanism in need of service)

€ 200 - 300

1378
PAR DE FIGURAS FEMININAS ESTILO ART DECO
Em metal cromado 
Bases em pedra mármore 
Assinadas “Limousin” 
(faltas, defeitos e restauros) 
Alt.: 37 cm

A pair of Art Deco style female figures
Chrome metal 
Marble stands 
Signed “Limousin” 
(losses, faults and restoration)

€ 250 - 300

1379
PAR DE FIGURAS FEMININAS ESTILO ART DECO

Em metal cromado 
Bases em pedra mármore 

Assinadas “Limousin” 
(faltas, defeitos e restauros) 

Alt.: 43,5 cm

A pair of Art Deco style female figures
Chrome metal 
Marble stands 

Signed “Limousin” 
(losses, faults and restoration)

€ 200 - 300
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1383
CONJUNTO DE ONZE PARES DE 
ÓCULOS
Em metal, vidro, prata e outros materiais  
Três com estojo 
Séc. XIX e XX 
(faltas, defeitos e sinais de uso)

A set of eleven pairs of glasses frames
Metal, glass, silver and other materials 
Three cased 
19th and 20th century 
(losses, faults and signs of wear)

€ 200 - 300

1384
CONJUNTO DE DUAS BOQUILHAS 
Em âmbar 
Uma com aro em metal  
Outra com estojo 
(sinais de uso)
Comp.: 8 cm (maior)

A set of two cigarette holders
Amber 
Metal ring to one and one cased 
(signs of wear)

€ 20 - 40

1387
FIGURA FEMININA COM DUAS CRIANÇAS
Escultura em metal 
África, séc. XX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 80 cm

A female figure and two children
Metal sculpture 
Africa, 20th century 
(losses and faults)

€ 300 - 500

1388
DIVINDADE
Escultura em metal patinado  
Base em madeira escurecida 
Alt.: 18cm 

A deity
Patinated metal sculpture 
Darkened wood stand

€ 40 - 80

1389
CAIXA PARA CHÁ COM TAMPA

Em angelim negro  
Decoração com faixas estriadas e asa 

móvel em ferro  
India, Estado de Kerala 

(faltas e defeitos)
Alt.: 23cm 

A tea caddy and cover
Black angelim wood 

Striated bands decoration and articulated iron 
handle 

India, Kerala 
(losses and faults)

€ 30 - 50

1385
CONJUNTO DE FUMO
Composto por: uma cigarreira e cinco 
boquilhas com estojo 
Em metal e plástico  
Europa, Séc.XX
8x16,5 cm (cigarreira)

A smoking set
A cased cigarette case and five cigarette holders 
Metal and plastic

€ 10 - 20

1386
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XX
Objectos de fumador 
Em mármore negro com embutidos em 
“Pietra dura” de várias cores 
11,5x17,5 cm

European school, 20th century
Smokers paraphernalia 
Black marble of inlaid coloured hardstones 
decoration

€ 150 - 200
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1390
BALL CLOCK 
Relógio em metal amarelo e pasta de vidro 
Mostrador em esmalte branco com 
numeração árabe  
Marcado “DOXA” 
Suíça, séc. XX (1ª metade) 
(mecanismo a necesitare de revisão)
Diam.: 6,5 cm 

A ball clock
Yellow metal and glass paste clock 
White enamelled dial of Arabic numbering 
Marked “DOXA” 
Switzerland, 20th century (1st half ) 
(mechanism in need of service)

€ 30 - 50

1391
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
decoração esmaltada verde 
Marcado “VAPORE REGULATEUR” 
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 6 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Green enamelled decoration 
Marked “VAPORE REGULATEUR” 
Switzerland, 20th century 
(mechanism in need of service)

€ 30 - 50

1392
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Marcado no verso “THE “ATLAS” WATCH 
8 DAYS” 
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 6,5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Marked to back “THE ATLAS” WATCH 8 
DAYS” 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 30 - 50

1393
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Marcado “PROSPERO LEVER” 
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 5,5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Marked “PROSPERO LEVER” 
Switzerland, 20th century 
(mechanism in need of service)

€ 30 - 50

1394
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 4,5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40

1395
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Decoração com vidros coloridos  
França, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 6 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Coloured glass applied decoration 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40

1396
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Switzerland, 20th century 
(mechanism in need of service)

€ 30 - 50

1397
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Marcado “Henri Sandoz & fils” 
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
3,5x4 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
Marked “Henri Sandoz & fils” 
Switzerland, 20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40

1398
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 4,5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40

1399
BALL CLOCK 
Relógio em pasta de vidro e metal  
Suíça, séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 4,5 cm 

A ball clock
Glass paste and metal clock 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40

1400
RELÓGIO PARA CARRO
Relógio em metal prateado  
Mostrador em esmalte com numeração 
árabe  
Marcado “DOXA” 
Suíça, c. 1920 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 9 cm 

A motorcar clock
Silvered metal clock 
Enamelled dial of Arabic numbering 
Marked “DOXA” 
Switzerland, ca. 1920 
(mechanism in need of service)

€ 60 - 80

1401
RELÓGIO DE MESA ARTE NOVA 
Em pasta de vidro em tons de cor-de-rosa  
Mostrador em metal e esmalte cor-de-rosa  
Séc. XX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
Diam.: 6,5 cm 

An Art Nouveau table top clock
Pink coloured glass paste 
Metal dial of pink enamelled decoration 
20th century 
(mechanism in need of service)

€ 20 - 40
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1408
CONJUNTO DE TRÊS “ÉPINGLES À CHEVEUX”
Em prata francesa, século XIX, sem marcas de contraste 
ao abrigo do Decreto-Lei 12/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c 
Terminal com decoração relevada e vazada 
representando urnas com flores, pássaros e fruta  
Gravados com inscrição “DP” encimada por coroa de 
Duque  
(sinais de uso)
Comp.: 24 cm 
80g

A set of three “épingles à cheveux”
French silver, 19th century, unmarked in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Reliefs and pierced decoration finial with urns, flowers, birds 
and fruits 
Engraved monogram “DP” toped by ducal coronet 
(signs of wear)

€ 80 - 120

1409
CAIXA OVAL COM TAMPA 
Em prata, sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c, tartaruga e madrepérola  
Tampa com decoração gravada  
(faltas, defeitos e restauros)
2,5x7,5x10 cm 

An oval box and cover
Silver, unmarked in accordance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº 2 C, tortoiseshell and 
mother-of-pearl 
Engraved decoration to lid 
(losses, faults and restoration)

€ 100 - 150

1402
CONJUNTO DE ESCRITÓRIO
Composto por: abre-cartas e sinete  
Aplicações em prata contraste Javali 
833/1000 (1887-1938) e de ourives da 
mesma época
Comp.: 25 cm (abre-cartas)

€ 20 - 30

1403
CONJUNTO DE TRÊS SINETES

Em bronze, prata e ágata  
Séc. XIX/XX

Alt.: 9 cm 

A set of three desk seals
Bronze, silver and agate 

19th/20th century

€ 10 - 20

1404
CONJUNTO DE CINCO 
ABRE CARTAS
Em madeira pintada, marfim, 
tartaruga, prata e bronze 
Europa, séc. XIX
Comp.: 39,5 cm ( a maior)

A set of five letter openers
Painted wood, ivory, tortoiseshell, 
silver and bronze 
Europe, 19th century

€ 200 - 300

1410
GRANDE LUPA
Cabo em matéria córnea  
Pomo em metal prateado representando 
coroa real 
Séc. XX
Comp.: 26,5 cm 

A large magnifying glass
Horn handle 
Silverer metal royal crown finial 
20th century

€ 80 - 120

1405
SINETE
Em bronze 
Mão com decoração relevada 
representando putti e motivos vegetalistas  
Cunho com as armas plenas de Sousa 
encimadas por coroa de marquês
Alt.: 11,5 cm 

A desk seal
Bronze 
Reliefs decoration handle of putti and foliage 
motifs decoration 
Seal with heraldic shield for Sousa topped by a 
marquess coronet

€ 50 - 70

1406
SINETE 
Mão em madeira com decoração torneada 
Cunho em metal representando “CM” 
entrelaçados e delimitados por jarreteira  
(faltas e defeitos)
Alt.: 7,5cm 

A desk seal
Turned wooden handle 
Metal seal of interlaced “CM” monogram 
framed by garter 
(losses and faults)

€ 10 - 20

1407
SINETE 
Mão em matéria córnea com aplicação em 
prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Cunho gravada com “F” encimado por 
coroa de marquês
Alt.: 10,5 cm 

A desk seal
Horn handle of applied unmarked silver 
element in compliance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Seal engraved with “F” topped my marquess 
coronet

€ 40 - 60

736

737



1411
CRUZ “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” 
Em metal  
Decoração relevada com as armas papais e a efígie 
do Papo Leão XIII 
C. 1888

Pro Ecclesia et Pontifice cross 1888
Metal 
Reliefs decoration of Papal heraldic and Pope Leo XIII 
effigy

€ 20 - 40

1412
MEDALHA COMEMORATIVA DA COROAÇÃO DO REI 

EDUARDO VII DA REINO-UNIDO
Em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 

art. 2, nº 2, alínea c 
Inglaterra, c. 1902/03

A King Edward VII coronation medal
Silver, unmarked in accordance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, 

nº 2 C 
England, ca. 1902/03

€ 20 - 40

1413
CONJUNTO DE INSÍGNIAS E SUAS 
MINIATURAS
Composto por: medalha de Ordem de Mérito 
Militar com Distinção Vermelha; medalha de 
Ordem de Mérito Civil; medalha da Ordem de 
Carlos III, Espanha; medalha da Campanha (1936-
1939), Espanha, medalha “Al mérito en Campaña”; 
medalha de Sofrimento pela Pátria, Espanha; 
Cruz de Cavaleiro da Legião de Honra, França; 
Prémio à Constância Militar, medalha “A la Lealtad 
Acrisolada”; medalha ao Mérito de Guerra, Itália; 
medalha de Cavaleira da Ordem da Coroa italiana; 
medalha da Ordem da Águia Alemã 
Em metal 
Séc. XX

A group of insignias and miniatures
Order of Military Merit medal of red badge; Civil Merit 
medal; Carlos III medal, Spain;  Campaign medal 1936-
1939, Spain; “Al Mérito em Campaña” medal, Spain; 
Suffering for Fatherland medal, Spain; Legion d’Honeur 
Knight medal, France; Military Constance award, “A la 
Lealtad Acrisolada” medal; War Merit medal, Italy; Order 
of the Italian Crown Knight medal; Order of the Eagle 
medal, Germany 
Metal 
20th century

€ 1.500 - 2.500
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1414
CONJUNTO DE QUATRO INSÍGNIAS 
DA ORDEM DE MALTA 
Composto por: duas insígnias de peito e 
duas rosetas  
Em metal amarelo e esmalte  
Séc. XX 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
Comp.: 10cm (maior)

A group of four insignia for the Order of Malta
Two chest insignia and two rosettes 
Yellow metal and enamel 
20th century 
(signs od wear, losses and faults)

€ 300 - 500

1415
CONJUNTO DE NOVE MEDALHAS E INSÍGNIAS 
Em metal  
Decoração esmaltada 
Séc. XX

A group of nine medals and insignias
Metal 
Enamelled decoration 
20th century

€ 10 - 20

1416
INSÍGNIA DA ORDEM CONSTANTINIANA DE SÃO JORGE 
Em metal amarelo e esmalte 
Séc. XX 
(partida na zona de união com a coroa)

Constantinian Order of Saint George Insignia
Yellow metal and enamel 
20th century 
(broken in the crown area)

€ 20 - 40

1417
MEDALHA DE FIDELIDADE AO REI E À 
PÁTRIA 
Em prata dourada, sem marcas de contraste 
ao abrigo do Decreto-Lei 12/2017, Artº. 2, 
nº.2, alínea c 
Decoração relevada com efígie do Rei D. João 
VI de Portugal  
Medalha concedida a 24 de Junho de 1823 
aos oficiais militares que participaram na 
Vilafrancada 

Fidelity to King and Country medal
Silver gilt, unmarked in compliance with Decree-
Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
Reliefs decoration with effigy of King João VI of 
Portugal 
Medal handed on June 24th 1823 to officers that  
had taken part in the “Vila Francada” movement

€ 200 - 300

1418
PLACA DE COMENDADOR DA ORDEM DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO DE VILA VIÇOSA
Em prata dourada  

Marca de Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da 
mesma época  

Decoração esmaltada  
Portugal, séc. XIX/XX

60g

Commander plaque of the Order of Our Lady of Vila Viçosa
Silver gilt 

Hallmark Boar 833/1000 (1887-1938) and same date maker´s mark 
Enamelled decoration 

Portugal, 19th / 20th century

€ 400 - 600

1419
MINIATURA DA ORDEM DA ROSA 
IMPERIAL DO BRASIL
Em prata dourada, sem marcas de 
contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, artº. 2, nº. 2, alínea c 
Estrela de seis pontas em esmalte branco, 
envolta por coroa de rosas e rematada por 
coroa imperial 
Séc. XIX (3º quartel)

Order of the Imperial Rose of Brazil miniature
Silver gilt, unmarked in compliance with 
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C 
White enamel six point star framed by string of 
roses toped by the Imperial Crown 
19th century (3rd quarter)

€ 100 - 150
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1420
GRAN-CRUZ DA ORDEM 
DE CRISTO
Composto por: placa e faixa 
Em prata com decoração 
esmaltada 
Portugal, Séc. XIX/XX

€ 450 - 650

1421
GRAN-CRUZ DA ORDEM 
DE MÉRITO CIVIL DE 
ESPANHA AFONSO XIII
Composto por: placa e faixa 
Em metal com decoração 
esmaltada 
Espanha, c. 1926/1931

€ 500 - 700

1422
GRAN-CRUZ DA ORDEM DE 
MÉRITO CIVIL DE ESPANHA 
AFONSO XII
Composto por: placa e faixa 
Em prata com decoração 
esmaltada 
Espanha, séc. XX (1º quartel)

A Great Cross for the Spanish Civil 
Merit Alfonso XII Order
Plaque and band 
Enamelled silver 
Spain, 20th century (1st quarter)

€ 300 - 500

1423
ORDEM MILITAR 
Composto por: grande Cruz, 
pendente e faixa  
Em metal com decoração 
esmaltada

Military order
Composed by a large cross, 
pendant and band 
In metal with enameled 
decoration

€ 300 - 500

1424
GRAN-CRUZ DA ORDEM 
DE NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO DE 
VILA VIÇOSA
Composto por: placa e faixa 
Em prata com decoração 
esmaltada 
Portugal, séc. XIX

€ 500 - 700

1425
GRAN-CRUZ DA “ROYAL VICTORIAN ORDER”
Composto por: placa e faixa 
Em prata com decoração esmaltada 
Inglaterra, séc. XIX (final)

A  “Royal Victorian Order” Great Cross
Plaque and band 
Enamelled silver 
England, late 19th century

€ 500 - 700
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1426
MEDALHAS COMEMORATIVAS 
Em bronze 
Conjunto de três medalhas comemorativas, 
duas relativas à fundação da Casa de 
Bragança e outra relativa à Rainha D. 
Leonor 
Diam.: 8 cm 

A group of commemorative medals
Bronze 
Three commemorative medals allusive to the 
House of Braganza (2) and to Queen Leonor of 
Portugal (1)

€ 5 - 10

1430
MEDALHAS COMEMORATIVAS
Em bronze 
Conjunto de onze medalhas de tema 
religioso alusivas a Fátima, Papas e Santos 
Diam.: 9 cm (maior)

A group of commemorative medals
Bronze 
Eleven various religious medals allusive to the 
Sanctuary of Fatima, Popes and Saints

€ 15 - 30

1431
PAR DE MEDALHAS 
COMEMORATIVAS 
Em bronze  
Medalhas comemorativas alusivas à 
exposição de indústrias, artes e ciências na 
Ilha de São Miguel 
Portugal, c. 1901
Diam.: 12 cm 

A pair of commemorative medals
Bronze 
Allusive to the Industry, Arts and Sciences 
Exhibition in the Island of São Miguel, Azores 
Portugal, ca. 1901

€ 60 - 80

1432
MEDALHA COMEMORATIVA DOS 
REIS D. CARLOS I E D. AMÉLIA 
Em cobre  
Alusiva à visita régia às ilhas adjacentes 
aquando da exposição na Ilha de S. Miguel  
Datada de 1901
Diam.: 5 cm 

A commemorative medal for King Carlos I and 
Queen Amelia of Portugal
Copper 
Allusive to the Royal visit to the Azores 
Dated 1901

€ 10 - 20

1427
CAIXA CILÍNDRICA
Em prata portuguesa 
Em forma de moeda de 500 Reis 
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e 
punção Leitão & Irmão
1,5x3 cm
36 gr.

A cylindrical box
Portuguese silver 
Shaped as a 500 reals coin 
Boar hallmark and stamped Leitão & Irmão

€ 40 - 60

1428
MEDALHAS COMEMORATIVAS 
Em bronze 
Conjunto de três medalhas comemorativas, 
duas alusivas aos Vinhos José Maria da 
Fonseca e outra ao poeta da Arrábida 
Sebastião da Gama
Diam.: 8 cm (maior)

A group of commemorative medals
Bronze 
Three commemorative medals allusive to José 
Maria da Fonseca wines (2) and the Arrábida 
poet Sebastião da Gama (1)

€ 5 - 10

1429
MEDALHAS COMEMORATIVAS
Em bronze 
Conjunto de oito medalhas comemorativas 
de diversos acontecimentos
Diam.: 9 cm 

A group of commemorative medals
Bronze 
Eight various commemorative medals

€ 10  20
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1433
MEDALHA COMEMORATIVA DO 
NASCIMENTO DO FUTURO REI . PEDRO V 
DE PORTUGAL 
Em bronze 
Frente com alegoria ao nascimento do Príncipe 
D. Pedro (futuro D. Pedro V de Portugal) com 
inscrição “REFULSIT SOL / BENIGNI NUMINIS 
ASTRUM” 
Assinada “FREIRE”
Diam.: 5,5 cm 

A commemorative medal for the  birth of Crown Prince 
Pedro, future King Pedro V
Bronze 
Allegory to the birth of Crown Prince Pedro, future 
King Pedro V of Portugal, inscribed “REFULSIT SOL / 
BENIGNI NUMINIS ASTRUM” 
Signed “FREYRE”

€ 20 - 40

1434
MEDALHA COMEMORATIVA DO 
CASAMENTO DOS REIS D. LUÍS E D. 
MARIA PIA DE SABÓIA 
Medalha em bronze  
Frente com efígies dos Reis D. Luís I e D. 
Maria Pia de Sabóia  
Verso com data “XXVII SETEMBRO 
MDCCCLXII” 
Assinada “D. GANZANI”
Diam.: 7,5 cm 

A commemorative medal for King Luís I and 
Queen Maria Pia of Savoy marriage
Bronze 
Front with effigies of King Luís I and Queen 
Maria Pia of Savoy 
Obverse dated “XXVII SETEMBRO 
MDCCCLXII” 
Signed “D.GANZANI”

€ 40 - 60

1435
MEDALHAS D. MIGUEL I 
Em bronze, representando na frente o 
Rei D. Miguel entronizado com alegoria 
da Real Academia das Ciências de Lisboa 
datada MDCCCXIV 
Diam.: 5,5 cm 

In bronze, depicting enthroned King Miguel 
with allegory of the Royal Lisbon Academy of 
Sciences dated MDCCCXIV
The other in French silver alluding to Prince 
Miguel's visit to  "Monnaie Royal des 
Médailles"

€ 15 - 30

1436
MEDALHA COMEMORATIVA 
Em bronze dourado  
Alusiva ao primeiro Congresso Católico 
Internacional em Lisboa  
Frente com Santo António, Nossa Senhora 
e Armas do Reino de Portugal  
Datada 25 de Junho de 1895
Diam.: 5 cm 

A commemorative medal
Gilt bronze 
Allusive to the first International Catholic 
Congress in Lisbon 
The front depicting Saint Anthony, The Virgin 
Mary and the Portuguese Royal Heraldic shield 
Dated “25 de Junho de 1895”

€ 10 - 20

1437
MEDALHA 
Em metal dourado 
Inscrição na frente “Em Prémio do 
Merecimento” e no verso “No Tempo da 
Feliz Regência” 
Datado MDCCCII 
(furada no bordo)
Diam.: 5 cm

A medal
Gilt metal 
Inscribed to front “Em Prémio do 
Merecimento” and to obverse “No Tempo da 
Feliz Regência” 
Dated MDCCCII 
(pierced)

€ 20 - 40

1438
MEDALHA D. MIGUEL I
Em prata francesa, referente à visita do 
Infante D. Miguel de Portugal à "Monnaie 
Royal des Médailles"
Diam.: 5,5 cm 

King D. Miguel I
In French silver alluding to Prince Miguel’s visit 
to “Monnaie Royal des Médailles

€ 30 - 60
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1439
MEDALHA COMEMORATIVA D. PEDRO IV 
Em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c 
Alusiva ao monumento a D. Pedro IV inaugurado 
a 29 de Abril de 1870  
Assinado “MOLARINHO” referente ao gravador 
Jose Arnaldo Nogueira Molarinho (1828- 1907)
Diam.: 5 cm 

A King Pedro IV commemorative medal 
Unmarked silver, in accordance with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº 2 C 
Allusive to the unveiling of King Pedro IV monument 
in April 29th 1870 
Signed “MOLARINHO” identified as engraver Jose 
Arnaldo Nogueira Molarinho (1828-1907)

€ 10 - 20

1440
MEDALHA COMEMORATIVA DO 
PRIMEIRO CENTENÁRIO DO SELO 
PORTUGUÊS 
Em metal prateado  
Frente com efígie da Rainha D. Maria II 
de Portugal e com data “1853” e verso 
com inscrição “LISBOA 1853 EXPOSIÇÃO 
FILATÉLICA INTERNACIONAL 
COMEMORATIVA 1º CENTENÁRIO SELO 
PORTUGUÊS I-VII-MCMLIII”
Diam.: 5 cm 

A commemorative medal for the first centennial 
of the Portuguese stamp
Silvered metal 
Queen Maria II effigy to front and date 
“1853” and obverse inscribed “LISBOA 
1853 EXPOSIÇÃO FILATÉLICA 
INTERNACIONAL COMEMORATIVA 1º 
CENTENÁRIO SELO PORTUGUÊS I-VII-
MCMLIII”

€ 10 - 20

1441
MEDALHA D. MARIA II E D. FERNANDO II
Em prata portuguesa, sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro – 
art. 2º, nº 2, alínea c 
Medalha de mérito da primeira exposição 
agrícola portuguesa de 1852 
Assinada “F.B. FREIRE” 
Diam.: 5 cm 

A Queen Maria II and King Fernando II medal
Portuguese silver, unmarked silver, in accordance with 
Decree-Law 120/2017 from September 15th, art. 2º, 
nº 2 C 
Merit medal for the first Portuguese agricultural 
exhibition 1852 
Signed “F.B.FREIRE”

€ 50 - 70

1442
MEDALHA COMEMORATIVA 
DA VISITA DA FAMÍLIA REAL 
FRANCESA À “MONNAIE DE PARIS”
Em prata  
Adaptação posterior em prata portuguesa 
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e 
de ourives Leitão & Irmão
Diam.: 8 cm 
129g

A commemorative medal for the French Royal 
family visit to  the “Monnaie de Paris”
Silver 
Later Portuguese silver adaptation hallmarked 
Boar 833/1000 (1887-1938) and maker’s mark 
Leitão & Irmão

€ 80 - 120
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1443
1444

1445

1446

1447

1443
TAPETE SAROUGH, IRÃO 
Em lã e algodão   
Desenho geométrico e floral em tons de 
azul, bege, encarnado e verde
607x402 cm

A Sarough rug, Iran
In wool and cotton 
Geometric and floral design in shades of blue, 
red, beige and green

€ 2500 - 3500

1444
TAPETE MAZAR
Em lã e fio de lã 
Decoração em tons de beije e castanho 
representando flores
288x250 cm

A Mazar rug
Wool 
Floral pattern in beige and brown shades

€ 700 - 800

1445
TAPETE ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bege e bordeaux
410x307 cm

A Mazar rug
Wool and cotton 
Geometric and floral design in shades of  beige 
and burgundy 

€ 750 - 1000

1446
TAPETE ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bege, bordeaux e azul
554x356 cm

A Mazar rug
Wool 
Geometrical and floral design in shades of beige, 
burgundy and blue 

€ 2000 - 3000

1447
TAPETE  ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bordeaux, azul e bege
420x306 cm

A Mazar rug
Wool and cotton 
Geometrical and floral design in shades of 
burgundy, blue and beige 

€ 1000 - 1500
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1448
TAPETE ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bege, bordeaux 
e castanho  
( manchas) 
366x277 cm

A Mazar rug
In Wool and cotton 
Floral design in shades of  beige, burgundy and 
brown  
(staining)

€ 500 - 700

1449
TAPETE MASHAD, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bege, bordeaux, 
verde e azul
390x295 cm

A Kashan rug, Iran
In Wool and cotton 
Floral design in shades of beige, burgundy, green 
and blue 

€ 1100 - 1600

1450
TAPETE ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho floral e geométrico em tons de 
bege e bordeaux
490x322 cm

Zigler rug, Pakistan
In Wool and cotton 
Floral and geometric design in beige and 
burgundy 

€ 1800 - 2200

1451
TAPETE SAROUGH, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bordeaux, azul, verde e bege
540x398 cm

A Sarough rug, Iran
In wool and cotton 
Floral and geometric design in shades of 
burgundy, blue, green and beige

€ 2000 - 2400

1452
TAPETE ZIGLER, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho geometrico e floral em tons de 
bordeaux, azul e bege
475x330 cm

A Kazak rug
In wool and cotton 
Geometric and Floral design in burgundy, blue 
and beige 

€ 1500 - 2000
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1453
TAPETE MALAYER, IRÃO
Em lâ e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bordeaux, bege e azul 
(defeitos)
380x302 cm 

Malayer rug, Iran
In wood and cotton 
Geometric and floral design in shades or 
burgundy, beige and blue 
(defects)

€ 800 - 1200

1454
TAPETE LAHUR, PAQUISTÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de bordeaux 
(defeitos e sinais de uso)
187x126 cm

A Lahur rug, Pakistan
In wool and cotton 
Geometric design in shades of burgundy 
(faults and signs of wear)

€ 120 - 180

1455
TAPETE HEREKE. S, CHINA
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bordeaux, azul, 
beije e verde
199x139 cm

A Herek. S rug, China
In wood and cotton 
Floral design in shades or burgundy, blue, beige 
and green

€ 300 - 400

1456
TAPETE ARAK, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bege e 
bordeaux
218x140 cm

Arak rug, Irão
In wool and cotton 
Floral design in shades of beige and burgundy

€ 500 - 800

1457
TAPETE KASHAN, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bordeaux, azul, 
verde e bege
535x382 cm

A Kashan rug, Irão
In wool and cotton 
Floral design in shades of bordeaux, blue, green 
and beige

€ 2500 - 3000
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1458
TAPETE KASHAK, TURQUIA
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de bordeaux 
e bege
291x190cm

A rug
In wool and cotton 
Geometric design in shades of burgundy and 
beige

€ 500 - 800

1459
TAPETE KARS, TURQUIA
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de 
bordeaux, bege e azul 
(sinais de uso)
202x136cm 

A kars rug, Turkey
In wool and cotton 
Geometric  design in shades of  burgundy, beige 
and blue  
(signs of wear)

€ 200 - 300

1460
TAPETE ESTILO ORIENTAL
Decoração geométrica representando 
animais estilizados em tons de salmão e 
preto 
141x102,5cm

Oriental style rug
Geometric pattern with stylised animals in 
salmon and black shades

€ 80 - 120

1461
TAPETE ESTILO ORIENTAL
Desenho geometrico e floral em tons de 
bordeaux, verde e azul 
(Sinais de uso)
193x122cm

Oriental style rug
Geometric design in shades of burgundy, beige, 
green and blue 
(signs of wear)

€ 120 - 180

1462
TAPETE ESTILO ORIENTAL
De oração 
Desenho vegetalista em tons de bordeaux, 
verde e azul 
(Sinais de uso)
194x117,5cm

Oriental style rug
A praying rug 
Foliage pattern in bordeaux, green and blue 
shades 
(signs of wear)

€ 100 - 150
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1463
TAPETE ESTILO ORIENTAL
Desenho geométrica em tons de bordeaux, 
bege, verde e azul 
(Sinais de uso)
140x103cm

A rug
Silk 
Geometric pattern in burgundy, beige, green 
and blue shades

€ 50 - 70

1464
TAPETE ESTILO ORIENTAL
Desenho geométrico em tons de salmão 
e azul  
(Sinais de uso)
200x140cm

Oriental style rug
Geometric design in shades of salmon and blue 
(signs of wear)

€ 200 - 300

1465
TAPETE SILVAS, TURCO
Em lã e algodão 
Decoração vegetalista em tons de 
bordeaux, azul, bege e verde
223x146cm 

A Kayseri rug
Wool and cotton 
Foliage pattern in burgundy, blue, beige and 
green shades

€ 400 - 600

1466
TAPETE SIVAS, TURCO
Em lã e algodão 
Desenho floral em tons de bordeaux, azul, 
bege e verde 
(sinais de uso e defeitos)
211x125,5cm

A Sivas rug, Turkish
Wool 
In wood and cotton 
Floral design in shades of burgundy, blue, beige 
and green 
(signs of wear and faults)

€ 50 - 100

1467
TAPETE SHIRAZ, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico e floral em tons de 
bordeaux, bege, azul e verde
186x158cm 

A shiraz rug, Iran
In wood and cotton 
Floral and geometric design in shades of 
burgundy, beige, blue and green

€ 80 - 120
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1468
TAPETE SHIRWAN, RÚSSIA
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de 
bordeaux, verde, azul 
(sinais de uso, defeitos e restauros)
149x86cm

A shirwan rug, Russia
n wood and cotton 
Geometric design in shades of burgundy, green 
and blue 
(signs of wear, faults and restoration)

€ 75 - 100

1469
TAPETE KASHAL, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de 
bordeaux, verde, azul 
(sinais de uso, faltas e defeitos)
121x83,5cm 

A kashal rug, Iran
In wood and cotton 
Geometric design in shades of burgundy, green 
and blue 
(signs of wear, losses and faults)

€ 150 - 200

1470
TAPETE KASHAL, IRÃO
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de 
bordeaux, verde, azul e bege
250,5x201cm

Kashal rug, Iran
In wood and cotton 
Geometric design in shades of burgundy, green, 
blue and beige

€ 600 - 900

1471
PAR DE TAPETES ESTILO ORIENTAL
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons de 
bordeaux, verde, azul e bege
122x67cm 

A pair of oriental style rugs
In wood and cotton 
Geometric design in shades of burgundy, green, 
blue and beige

€ 30 - 50

1472
TAPETE PEQUIM, CHINA
Em lã com decoração floral em tons de 
bege, azul, castanho e encarnado 
(Manchas e sinais de uso)
264x274cm 

Beijing rug, China
Wool of floral pattern in beige, blue, brown and 
red shades 
(stains and signs of wear)

€ 250 - 300
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O leilão que agora trazemos à praça decorre no palácio da Quinta da 
Serra, localizada em pleno parque natural com vista soberba para toda 
a Serra da Arrábida, rodeada de vegetação natural, onde podemos 
descobrir espécies autóctones de beleza singular.
Para conhecermos um pouco da história desta propriedade é necessário 
retroceder até ao tempo em que a Casa dos Duques de Aveiro foi extinta 
e os seus bens incorporados na Coroa de Portugal e posteriormente, a 
pouco e pouco, desmembrados por venda e novas concessões. 
Durante os anos de 1772 a 1777 a maioria destas terras esteve na posse 
de Matias Teixeira Heitor Macedo que as havia arrematado por 400$000 
réis mensais. Durante este período e após o seu termo iniciou-se o 
desmembramento dos terrenos.
Entre essas propriedades merece evidenciar o Casal do Pé da Serra, ou 
segundo uma designação mais antiga, os Casais da Serra. 
Esta era uma propriedade limitada pela Portela do Lage, Moinho do 
Barreto, Fonte do Zambujo, Ermida de Nossa Senhora de El Carmen e pela 
estrada da Arrábida, que no ano de 1768 foi concedida pelo Rei D. José, em 
um aforamento perpétuo, ao tenente-general da Artilharia Manuel Gomes 
de Carvalho e Silva, fidalgo da Casa Real e figura de relevo nas lutas da 
Sucessão, o qual adquiriu o seu domínio directo no ano de 1771. 
Anteriormente, a propriedade teve a designação de Casais da Serra por 
ser constituída por dois casais, um designado do Pé Serra ou Casal da Serra, 
e outro designado de Casal Velho.  O primeiro localizava-se no sopé da serra, 
próximo da Mata do Louro, e era foreiro em doze alqueires de trigo por ano 
aos religiosos do Convento de Nossa Senhora da Piedade de Azeitão.
Por sua vez, o Casal Velho circunscrevia com as terras do Alambre, Casal 
do Besugo, matas e bacelos do Facho, serra da Arrábida, Herdade do 
Picheleiro e estrada da Arrábida. 
Estes dois casais, constituíam uma propriedade a que foi dado o nome 
de Casal da Serra, foram adquiridos no ano de 1826 por D. Henrique 
Teixeira de Sampaio, 1º Conde da Póvoa (1774-1833).
No seu tempo, o Casal da Serra era uma grande vinha cortada por 
várias ruas na qual foi construído um palácio flaqueado por uma capela 
de evocação a S. João Baptista e uma adega que competia com a do 
Marquês de Pombal em Oeiras.
No fim do século XIX, o feitor da Casa, António Oliveira Boal mandou 
demolir as ruínas da antiga Capela de São João Baptista, edificado pelo 
Conde da Póvoa, e procedeu à reconstrução do edifício do palácio que 
passou a ter o aspecto que apresenta nos dias de hoje.
A entrada para este palácio faz-se pelo vestíbulo de 400 m2 de pé 
direito extremamente elevado virado a norte. Assimétrico à grande porta 
dupla de entrada achamos uma escadaria que dá acesso à zona habitável 
do palácio. À nossa direita fica uma pequena divisão que se apresenta 
como uma capela, e do lado oposto encontramos o acesso à escadaria 
de acesso às salas, hoje inabitáveis, do piano nobile que apresentam uma 
decoração mural ao gosto pompeiano, muito em voga no tempo que o 1º 
Conde da Póvoa mandou edificar esta residência, a necessitar de obras 
de conservação.
A zona habitável foi recuperada no início do século XXI e encontra-se 
voltada a sul. É nesta área que encontramos uma grande galeria, um 
salão, a casa de jantar, bem como um considerável número de outras 
divisões indispensáveis como as oito suites. Destaca-se também o 
logradouro que apresenta uma panorama única sobre toda a serra da 
Arrábida, e uma piscina com uma casa de apoio decorada com painéis 
de azulejos do século XVIII. No de maiores dimensões está representada 
uma partida de jeu de paume, o antepassado do tênis, no outro podemos 
admirar uma Diana, Deusa da Caça.
Dentro da propriedade existe ainda uma serie de outras casas, 
nomeadamente as casas do pateo (parcialmente recuperadas) e um 
segundo edifício que apresenta dois distintos jardins de buxos.

QUINTA DA SERRA

The auction that we are now bringing takes place at Quinta da Serra palace, 
located in the middle of the natural park with superb views over the entire Serra 
da Arrábida, surrounded by natural vegetation, where we can discover native 
species of singular beauty.
To know a little about the history of this property, it’s necessary to go back to the 
time when the Casa dos Duques de Aveiro was extinct and its assets incorporated 
into the Crown of Portugal and later, little by little, dismembered by sale and 
new concessions. During the years 1772 to 1777, most of these lands were in 
the possession of Matias Teixeira Heitor Macedo, who had bought them for 
400$000 réis a month.
During this period and after its end, the dismemberment of the lands began. 
Among these properties, the Casal do Pé da Serra, or, according to an older 
designation, the Casais da Serra deserves to be highlighted.
This was a property limited by Portela do Lage, Moinho do Barreto, Fonte do 
Zambujo, Chapel of Nossa Senhora de El Carmen and by the Arrábida road, 
which in 1768 was granted by King José, in a perpetual lease, to the Lieutenant 
General of Artillery Manuel Gomes de Carvalho e Silva, nobleman of the Royal 
House and a prominent figure in the struggles of the Succession, who acquired 
his direct domain in 1771.
Previously, the property was called Casais da Serra because it was made up of 
the Casal do Pé Serra or Casal da Serra, and another called Casal Velho.
The first one was located at the foot of the mountain, close to Mata do Louro, 
and was a forecourt in twelve bushels of wheat per year to the religious of the 
Convent of Nossa Senhora da Piedade de Azeitão.
In turn, Casal Velho circumscribed with the lands of Alambre, Casal do Besugo, forests 
and vines of Facho, Arrábida mountains, Herdade do Picheleiro and Arrábida road. 
These two casais, made up a property that was given the name Casal da Serra, 
were acquired in 1826 by D. Henrique Teixeira de Sampaio, 1st Count of 
Póvoa (1774-1833).
In its time, Casal da Serra was a large vineyard cut by several streets in which a 
palace was built flanked by a chapel of evocation to Saint John Baptiste and a 
wine cellar that competed with that of the Marquês de Pombal in Oeiras.
At the end of the 19th century, the overseer of the House, António Oliveira Boal 
ordered the demolition of the ruins of the old Chapel of São João Baptista, built by the 
Count of Póvoa, and proceeded with the reconstruction of the palace building, which 
now has the appearance it has presented today.
The main entrance to this palace is via the 400 m2 lobby with extremely high ceilings facing north.
Asymmetrical to the large double entrance door, we find a staircase that gives 
access to the habitable area of the palace.
To our right is a small room that presents itself as a chapel, and on the 
opposite side we find access to the staircase that gives access to the rooms, now 
uninhabitable, of the piano nobile, which feature mural decoration in Pompeian style, 
very in vogue at the time the 1st Count of Póvoa ordered the construction of this residence, 
in need of conservation work.
The habitable area was restored at the beginning of the 21st century and is facing south.
It’s in this area that we find a large gallery, a lounge, a dining room, as well 
as a considerable number of other essential rooms such as the eight suites. Also 
noteworthy is the patio, which presents a unique panorama over the entire 
Arrábida mountain range, and a swimming pool with a support house decorated 
with 18th century tile panels
In the larger one is represented a game of jeu de paume, the forefather of tennis, 
in the other we can admire a Diana, Goddess of Hunting.
Inside the property there is still a series of other houses, namely the houses do 
pateo (partially restored) and a second building that has two distinct gardens of 
boxwoods.
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GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quad-
ros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor 
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser nu-
meradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pre-
goeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consig-
nação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes 
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao 
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os 
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identi-
ficação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se 
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra 
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência 
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções 
alternativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira 
licitar em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem 
através de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele con-
stantes, desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência 
ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indi-
cando previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar 
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência 
de  pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam 
respeito. Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, 
no mínimo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo pos-
sível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, 
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) 
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução 
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos 
potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por 
isso carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionári-
os ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua 
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo 
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos 
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebra-
dos e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem 
uma oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à 
VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os 
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os 
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo 
aceites lances de valores inferiores.

ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de 
Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levan-
tar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo 
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não 
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de 
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado 
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois 
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se con-
sidera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva 
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, 
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou 
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento 
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, 
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a 
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o 
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de 
receber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em 
causa ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante 
em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à ob-
tenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento 
e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manusea-
mento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e uti-
lizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou 
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos 
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, e ainda 
a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser entendidas 
como um todo negocial.

CONDIÇÕES NEGOCIAIS

à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza 
expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia 
referente ao cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor 
de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e 
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza 
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos 
das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em 
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o té-
rmino do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, 
acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objec-
tos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade 
da peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, 
no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, es-
tado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião 
com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio 
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu 
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no 
artigo 5º das presentes condições negociais. 

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compra-
dores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por cor-
reio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os vendedores e compradores (“sujeitos dos dados”) reconhecem expressamente à VERITAS 
o direito a tratar os seus dados pessoais, nomeadamente, dados de identificação, dados de 
contacto e dados de identificação de conta bancária.
b. O tratamento dos dados é efetuado para efeitos de cumprimento das condições negociais 
e obrigações contratuais previstas no presente contrato.
c. A VERITAS poderá transmitir os dados pessoais a autoridades e entidades públicas e/ou 
privadas, para cumprimento de obrigações jurídicas, incluindo, sem excluir, a Autoridade 
Tributária, a Direcção-Geral do Património Cultural, a Polícia Judiciária e a Sociedade Por-
tuguesa de Autores.
d. Pelo facto de exercer a actividade leiloeira, a VERITAS é considerada uma entidade obriga-
da à adopção de medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Financiamento 
do Terrorismo para os efeitos da Lei 83/2017 de 18 de Agosto - Artigo 4.º n.º 1 alínea i), 
bem como dos regulamentos sectoriais emitidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica como o Regulamento n.º 314/2018 de 25 de Maio.
Por ser considerada uma entidade obrigada, a VERITAS está adstrita, no cumprimento do 
dever de identificação e diligência, a identificar os seus clientes sempre que ocorra: (i) uma 
relação de negócio; (ii) uma transacção ocasional superior a €15.000,00 (quinze mil euros); 
ou (iii) sempre que suspeite que a transacção, independentemente do seu valor, esteja a 
usar fundos provenientes do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo.
e. Partilhamos igualmente os dados – na medida do estritamente necessário – com entidades 
que prestam serviços à VERITAS e que no âmbito desses serviços tratam ou podem tratar os 
dados pessoais dos sujeitos dos dados.
f. Os dados pessoais dos sujeitos dos dados poderão ser conservados pela VERITAS por um 
prazo de conservação até 10 (anos) após a cessação da relação contratual, podendo esse 
prazo ser superior com fundamento no cumprimento de obrigações jurídicas aplicáveis ou 
utilização em eventuais processos judiciais.
g. Nos termos da legislação aplicável em matéria de dados pessoais, é conferido ao su-
jeito de dados os seguintes direitos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais: 
(i) direito de acesso, (ii) direito ao apagamento, (iii) direito de rectificação, (iv) direito de 
portabilidade, (v) direito à limitação do tratamento, (vi) direito à oposição e (vii) direito de 
reclamação – i.e., direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Protecção de 
Dados (https://www.cnpd.pt).
h. O titular declara que tomou conhecimento da Política de Privacidade da Veritas disponível 
no seguinte link www.veritas.art

ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou 
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “con-
trato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifica-
mente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativa-
mente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes 
relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais 
importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o es-
tado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actu-
alização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido 
por mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e au-
mentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de 
estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a 
indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no 
valor de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu pos-
terior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabi-
lidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, são 
da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes con-
sequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento, 
nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/ou ao com-
prador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira se-
gundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas 
no presente documento.

ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, 
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código 
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 
30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de 
impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da 
participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entre-
gar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS 
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identifi-
cação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para 
que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento 



PRATA

Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de 

ensaiador” - 750 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” - 

833 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” - 

916 milésimos

Javali I - 916 milésimos

Javali II - 833 milésimos

Águia 916 - 916 milésimos

Águia 833 - 833 milésimos

Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos

Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos

Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou 

“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos

OURO

Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros, o 

que corresponde a 833 milésimos

Tigre I - 916 milésimos

Tigre II - 800 milésimos

Tigre 800 - 800 milésimos

Formiga - Ouro branco de 800 milésimos

Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos

Andorina 750 - 750 milésimos

Andorinha 585 - 585 milésimos

Andorinha 375 - 375 milésimos

Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos

PLATINA

Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos

Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos

OURO E PRATA

Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos

Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata 

925 milésimos

OURO E PLATINA

Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500 

milésimos

Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950 

milésimos

OURO, PRATA E PLATINA

Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 833 

milésimos

PRATA E PLATINA

Cabeça de Boi - Prata 833 milésimos, platina 500 milésimos

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma vez 
que têm mais de 50 anos.
A numeração apresentada para as marcas de ensaiador e ourives até 1887 é 
a utilizada em ALMEIDA, Eng. Fernando Moitinho de; e CARLOS, Rita; 
"Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras, Século XV a 1887", 
INCM 2018; ao contrário da datação da actividade dos ourives que nesta nova 
edição foi eliminada, utilizando para esse efeito a informação da edição anterior 
e outros estudos.
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METAIS PRECIOSOS PORTUGUESES

PRIVATE 
SALES

Quando a compra e venda em privado se mostrem 

de particular interesse, a nossa equipa de Private 

Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, 

confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos 

consultores, e beneficiar de uma extensa rede 

de contactos de coleccionadores e investidores, 

interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular 
importance, our Private Sales team can facilitate a 
transaction in a personal, flexible and confidential way. 
You can schedule a meeting with one of our consultants and 
benefit from our wide network of collectors and investors, 
interested in a diverse range of acquisitions.
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO
Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas 
peças, gratuita e sem compromisso de venda

KNOW THE VALUE 
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and 
regardless of any sale commitment in
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NOME  Name

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA  Return completed and signed to (+351) 2179480009 ou/or  info@veritas.art

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

Beneficiário  Beneficiary PERIHASTA

Banco  Bank bpi

Balcão  Branch Marquês de Tomar

NIB 0010 0000 46263080001 82

IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT  BIC BBPIPTPL

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009



WWW.VERITAS.ART 
VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefonicamente através do número 217 948 000, ou por email 
para avaliacao@veritas.art

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através de uma ordem de 
compra, ou telefonicamente, na data e hora do leilão. Poderá 
remeter-nos o seu pedido através do número 217 948 000, ou 
do email info@veritas.art 

PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas de referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:  

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para 
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar 
uma marcação através do nosso número geral

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 or to info@veritas.art

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:

Beneficiary         PERIHASTA 

Bank                   BPI

Branch                Marquês de tomar

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment
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NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA
In Euros and excluding Buyer´s remium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu 
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma 
comissão de 15% + Iva, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.
Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible 
price in the sale. I here by declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s 
Premium + Vat, on a total of 18,45% on the hammer price.

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Nº Sale #                                                                                                                                                            DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

ORDEM DE COMPRA Absentee Bid

LICITAÇÃO TELEFÓNICA Phone Bid

PERIHASTA  AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL  
 E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

BALCÃO Branch
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