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SESSÃO
Session

1

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Apresentação de Helena a Paris pela deusa Vénus
Óleo sobre tela
59,5x59,5 cm
Realizado a partir de uma gravura de William W. Ryland que teve por base uma
pintura de Angelica Kauffman

European School, 18th / 19th century
Venus presenting Helen to Paris
Oil on canvas
Made from an engraving by William W. Ryland based on a painting by Angelica Kauffman
€ 6.000 - 9.000

11

10

2

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Alegoria representando as três Musas Euterpe, Erato e Clio
Óleo sobre tela
59,5x59,5 cm

European School, 18th / 19th century
Allegory representing the three Muses Euterpe, Erato and Clio
Oil on canvas
€ 6.000 - 9.000

13

12

15

14

3

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Natureza morta com flores e frutos
Óleo sobre tela
123x195 cm

European School, 17th century
Still life with flowers and fruits
Oil on canvas
€ 12.000 - 18.000
17

16

4

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII/XVIII
Natureza morta
Óleo sobre madeira
41,5x32 cm
Proveniência/Provenance: Colecção Conde do Ameal
Figurou no leilão realizado no ano de 1921, onde surge
catalogado como lote número 1096

Dutch school, 17th/18th century
Oil on board Still life
Oil on board
€ 25.000 - 35.000
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Note

NOTA AO LOTE 4

A COLECÇÃO DE ARTE DO 1º CONDE DO AMEAL - “ARS SUPER
OMNIA” (ARTE ACIMA DE TODAS AS COISAS)

The 1st Count of Ameal Art Collection - “Ars Super Omnia” (Art above all)

João Maria Correia Aires de Campos (1847-1920) foi um importante
político conimbricense que se tornou num dos mais importantes
colecionadores de arte do século XIX/XX.
Coube a si o papel decisivo na dinamização do mercado de arte
contemporâneo nacional, ao adquirir obras de um conjunto considerável
de artistas portugueses, muitos deles do seu tempo.
Ainda jovem começou por estudar Direito na Universidade de Coimbra
(seguindo os passos do seu pai, que ali tinha feito o mesmo curso na
década de 1830). Depois de no ano de 1874 ter obtido o bacharelado em
direito e no ano de 1875 a licenciatura, juntou-se ao partido Regenerador.
No ano de 1876, casou-se com Maria Amélia de Sande Mexia Vieira da
Mota (oriunda de uma antiga família latifundiária com tradição nas áreas
da magistratura e da academia, sobrinha e única herdeira do 1.º Conde
do Juncal), e juntos tiveram quatro filhos.
Presidente do Distrito de Coimbra, no ano de 1893 foi eleito autarca
da cidade de Coimbra (na altura a terceira maior cidade do país em
dimensão e importância), cargo que exerceu até 1895. Durante a década
de 1890 também exerceu intermitentemente funções de deputado no
Parlamento da Portugal, onde foi membro das comissões parlamentares
de Administração Pública (1893 e 1894) do Comércio e Artes (1894) e da
Estatística (1897).
A par disso, a destacada actividade política, social e cultural que
desenvolveu valeu-lhe algumas das mais importantes condecorações
como a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, a Comenda da Ordem Real
da Imaculada Conceição de Vila Viçosa e as Palmas de Ouro e Prata da
Ordre des Palmes Académiques de França.
Ao retirar-se da vida política, no ano de 1901, foi nomeado pelo Rei D.
Carlos I, 1º Conde de Ameal (título que se refere à pequena aldeia nos
arredores de Coimbra onde os seus antepassados paternos tinham as
suas raízes e casa de família). Na mesma ocasião, o seu filho mais velho
- político e diplomata ao serviço do Ministério das Relações Exteriores
de Venceslau de Lima - recebeu o título de cortesia de 1º Visconde de
Ameal.
Para embelezar o seu brasão escolheu o lema Ars Super Omnia ("Arte
Acima de Todas as Coisas").

A COLECÇÃO DE ARTE
O futuro Conde do Ameal, terá herdado no ano de 1885 do seu pai uma
considerável coleção de manuscritos e de livros impressos antigos, que
o tornaram detentor de uma das mais notáveis bibliotecas privadas

João Maria Correia Aires de Campos (1847-1920) was a renowned politician
from Coimbra that would become one of the most important art collectors
of the 19th to 20th century transition, simultaneously assuming a decisive
role in the dynamics of the Portuguese art market of his time by acquiring a
considerable number of works by Portuguese artists his contemporaries.
Following on his father footsteps he became a Law student at the University of
Coimbra, completing his degree in 1875. Soon after he joins the Regenerator
Party and, in 1876, marries Maria Amélia de Sande Mexia Vieira da Mota
(the daughter of a landowner family with traditions in the judiciary and in
academia, niece and sole heiress of the 1st Count of Juncal) with whom he will
father four sons.
President of the District of Coimbra, at the time the third largest city in the
country, in 1893 he was elected city mayor, a position he will maintain until
1895. In that decade, albeit intermittently, he also became a Member of
Parliament, seating in parliamentary Commissions on Public Administration
(1893 and 1894), on Trade and the Arts (1894) and on Statistics (1897).
Simultaneously, his distinguished political, social, and cultural activity granted
him important national and international recognition, being awarded the
Great Cross of the Military Order of Christ, the Grand Commander Insignia
of the Royal Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa and the Gold
and Silver Palms of the Ordre des Palmes Académiques de France.
In 1901, on retiring from public life, he was ennobled by King Carlos I
with the title of 1st Count of Ameal, the small village near Coimbra where
his maternal ancestors had their roots and family home. At the same time
his eldest son – also a politician and a diplomat serving in the Venceslau de
Lima Ministry of Foreign Affairs – was also granted the title of 1st Viscount of
Ameal. Significantly, for his armorial shield the new count chose the motto “Ars
Super Omnia” – Art Above All.
The Art Collection
In 1885 the future Count of Ameal inherited a considerable collection of
manuscripts and antique printed books from his father, a collection which
would grow into one to the most important private libraries in Portugal. In
addition to this library, he also benefited from antiques and art objects which
would become the embryo of the large and renowned art collection amassed
in the following decades. Despite the evident eclectic nature of the collection

existentes em Portugal. Herdou, também, algumas antiguidades e
objetos artísticos, que foram a base da distinta coleção de arte que veio
a constituir nas décadas seguintes e que acabou por engrandecer, até
atingir o estatuto de uma das mais importantes coleções privadas do seu
tempo.
Apesar do ecletismo que se identifica na sua coleção, não o podemos
caracterizar como um colecionador que o fez somente por transmissão a
uma moda ou pela exaltação de grandezas. Na Gazeta de Coimbra o seu
perfil é retratado com as seguintes palavras: “Não era o interesse snob
de querer obras d’arte para os outros. Tinha-as para si, muito para si,
para o sentimento de artista e para a sua emotividade intelectual, e, só,
muitas vezes ia viver com elas, acariciá-las, senti-las, naquele ambiente
agradável das salas do seu palácio”.
No ano de 1892 adquiriu os edifícios do século XVI do antigo convento e
colégio de São Tomás, e transformou-os numa vasta residência. Ao longo
dos anos seguintes, os seus quartos, vários dos quais ainda na sua forma
gótica original, apesar do exterior clássico e sóbrio do edifício, foram
preenchidos com móveis preciosos, pinturas dos antigos mestres e cerca
de 30.000 livros raros.
É através do catálogo do leilão realizado em julho de 1921 que ﬁcamos a
conhecer o gosto deste colecionador e o recheio que à data preenchia,
os 14 salões (identiﬁcados no catálogo de A a N) e no belo claustro
renascentista daquela residência.
Naquele edifício estava um acervo de cerca de 2500 peças. Entre
pinturas, esculturas, mobiliário, destacam-se as porcelanas, faianças,
azulejos, desenhos, aguarelas, gravuras, instrumentos musicais, bronzes
artísticos, pratas, frontais de altar, marﬁns - servindo de exemplo a placa
esculpida com cena mitológica que já esteve em leilão nestas mesmas
salas (Lote 657 do leilão 107), esmaltes, cristais e vidros de Veneza.
Desta colecção de pinturas, que no seu auge somava mais de 600
peças, compreendia uma tela representando São João Baptista então
atribuída a Caravaggio, um grande desenho representando a Cabeça de
um Homem da autoria de Rembrandt, um grande Glorificação da Virgem
pintada por Peter Paul Rubens, O Paraíso Terrestre de Jan Brueghel e
dois retratos de santos por Zurbarán. A coleção continha ainda duas
telas de Murillo, três de Greuze, quatro de Ribera e uma tela e quatro
gravuras de Goya, além de uma grande coleção de aguarelas de Turner e
de Delacroix.
Embora as grandes escolas internacionais estivessem representadas,
através de nomes como Dürer, Velázquez, Rembrandt, Bartholozzi,
também os artistas nacionais se encontravam representados com
trabalhos de artistas como Pedro Alexandrino, Cyrillo Wolkmar Machado,

however, he was not one of those collectors that gathered objects based on a
contemporary fashion or for purely ostentatious purposes. In the Gazeta de
Coimbra newspaper, his profile was described in the following terms: “His was
not the snobbery of wanting works of art for others. He had them for himself,
very much for himself, for the feeling of the artist and for his intellectual
emotiveness, and often on his own, he would live with them, cuddle them,
absorb them in the pleasant atmosphere of his palace rooms”.
In 1892 he acquired the 16th century buildings of the old convent and college
of São Tomás, converting them into a vast home. During the following years
his rooms, some still in their original gothic shape albeit the building’s classical
and sober exterior, would fill up with precious furniture, old masters and
approximately 30,000 rare books.
It is through the catalogue of the 1921 auction sale of his collection that it is
possible to understand the taste of this art collector, as well as the importance of
the contents of the house’s 14 rooms (identified from A to N in the catalogue)
and of its exceptional Renaissance cloister. The collection amounted to 2500
objects, and included paintings, sculptures, furniture, porcelain, faience, tiles,
drawings, watercolours, prints, musical instruments, bronzes, silver, altar
fronts, ivories – such as the carved mythological scene plaque auctioned by
Veritas (lot 657, auction 107) - enamels, crystals, and Venetian glass.
The paintings gallery alone comprised of over 600 works, including a Saint
John The Baptist attributed to Caravaggio, a large male head drawing by
Rembrandt, a Glorification of the Virgin by Rubens, The Terrestrial Paradise
by Jan Brueghel and two portraits by Zurbaran. In addition, there were
also two canvases by Murillo, three by Greuze, four by Ribera, a canvas and
three prints by Goya as well as a large collection of watercolours by Turner
and Delacroix. Besides major international artists such as Durer, Velasquez,
Rembrandt or Bartolozzi, the Portuguese artistic production was also well
represented by such painters as Pedro Alexandrino, Cyrillo Wolkmar Machado,
King Fernando II and Tomás da Anunciação amongst others. An admirer of
the Portuguese artists his contemporaries, particularly those from the Realistic
School popular at the time, he also owned a large selection of canvas and
drawings by José Malhoa, Columbano and António Silva Porto, amongst
which was the “O Menino e as Suas Ovelhas” now at the Museu Nacional
Soares dos Reis in Oporto.
Towards the end of his life the Count of Ameal assembled a large collection of
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do rei D. Fernando II, de Tomás da Anunciação, entre tantos outros.
Admirador dos pintores portugueses contemporâneos, em particular
da escola realista então no auge da sua popularidade, também
possuía uma vasta seleção de telas e desenhos de artistas como José
Malhoa, Columbano e António Silva Porto. Destes últimos, possuía o
famoso “O Menino e as Suas Ovelhas”, agora no Museu Nacional Soares
dos Reis, no Porto.
No final da sua vida, o Conde chegou a reunir uma vasta colecção de
escultura e pintura gótica, bem como de pintura religiosa portuguesa
do final da Idade Média e da Idade Moderna que adquirira sobretudo
após a supressão da propriedade das ordens religiosas em 1910.
Outras peças importantes da sua coleção dizem respeito às
porcelanas e às faianças islâmicas, maioritariamente ibéricas e tardomedievais, que totalizavam cerca de 800 peças.
Com a sua morte, em 1920, a viúva e os herdeiros decidiram vender
a maior parte da coleção, e doar o palácio que a abrigava a uma
ordem religiosa. Para o efeito, foi organizado às pressas um grande
leilão em Julho de 1921.
Considerado como um dos maiores eventos do género na história
do mercado de arte de Portugal, que Norberto de Araújo classificou
como “o acontecimento ligado á Arte mais curioso e emocionante
do último século”, o mesmo pode ser confrontado com dois grandes
leilões que o antecederam. Um realizado em 1893 em torno dos bens
do Rei D. Fernando II, e um outro concretizado no ano de 1901 com a
colecção do Conde da Foz. Posteriormente, o panorama do mercado
de arte português viria a assistir à realização no ano de 1936 do
leilão da coleção do banqueiro Burnay, e em 1946 o leilão do recheio
do palácio de Monserrate.
Dos 2019 lotes que compunham o exaustivo levantamento efetuado
no ano de 1921 pela “Empresa de Móveis Lda”, que resultou num
catálogo de 120 páginas, redigido em francês, ilustrado com 100
fotografias (da autoria do fotógrafo de Coimbra Milton Bartholo) e
com algumas vinhetas de peças e de rostos de artistas, o quadro que
agora trazemos a leilão diz respeito ao lote nº 1096, que era descrito
da seguinte maneira “Tableau à l’huille sur bois “Nature mort”. École
hollandaise, Van Huyssen.”. Atraves deste catálogo ficamos a saber
que esta pintura se encontrava na sala I.

Gothic sculpture and paintings as well as of religious late medieval and modern
age Portuguese paintings, which he acquired following from the nationalization
of the Catholic church property in 1910. Another major area of his collecting
was porcelain and Islamic faience, mainly Iberian and late medieval, summing
up to 800 pieces.
Upon his death in 1920, his widow and heirs decided to sell most of the
collection and donate the palace to a religious Order. For such purpose an
auction sale was scheduled for July 1921. Considered one of the largest such
sales in the history of the Portuguese art market, described by Norberto de
Araújo as “the most curious and thrilling art related event in the last century”,
it can nonetheless be confronted with two other such events that preceded it.
One in 1893 in which were sold the collections amassed by King Fernando II
and another one in 1901 organised for selling the collection of the Marquess of
Foz. Later, the Portuguese market would also witness the sale of the estate of the
banker and collector Count of Burnay in 1936 and, in 1946, the sale of the
contents of the Palace of Monserrate in Sintra.
Of the 2019 lots inventoried in 1921 by the “Empresa de Móveis Lda.”, which
resulted in a 120-page catalogue printed in French and illustrated with 100
photographs by the Coimbra photographer Milton Bartholo, and with some
illustrations of works and artists faces, the painting that we are now bringing
for sale at auction corresponded to lot nr.1096, being described as “Tableau à
l’huille sur bois “Nature mort”. École hollandaise, Van Huyssen.”and displayed
in room I.
TIAGO FRANCO RODRIGUES

Bibliografia/Literature:
Vente d’ objects d’art. Collections “Comte de Ameal”. Catalogue
descriptif. Lisboa: Offic ”Illustração portuguesa”, 1921
Conde do Ameal. O seu falecimento”, Gazeta de Coimbra, 15.07.1920
Clara Moura Soares, "A Coleção de arte do Conde do Ameal: o
leilão de 1921 e as aquisições do Estado Português para os Museus
Nacionais" in Coleções de Arte em Portugal e no Brasil nos séculos
XIX e XX. Modos de ver e exibir em Brasil e Portugal, Rio de Janeiro,
Rio Books, 2016 pp. 89-105
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5

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX/XX
Conchas
óleo sobre tela
33x45 cm

European school, 19th / 20th century
Shells
Oil on canvas
€ 600 - 900

6

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XIX
Natureza mortas
Par de óleos sobre tela
39x30 cm

Dutch School, 19th century
Still lifes
Pair of oil on canvas
€ 3.000 - 4.000

25

24

7

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Par de sobreportas representando
natureza morta
Óleo sobre tela
52x90 cm

European School, 18th / 19th century
Still life
A pair of oils on canvas
€ 2.000 - 3.000

8

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Par de sobreportas representando natureza morta
Óleo sobre tela
52x90 cm

European School, 18th / 19th century
Still life
A pair of oils on canvas
€ 2.000 - 3.000
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9

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Menina com cão
Óleo sobre tela
62x51 cm

European School, 19th century
Girl with a dog
Oil on canvas
€ 1.000 - 1.500

10

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII
Paisagem com boi a ser atacado por cães
Óleo sobre tela
100x150 cm

Flemish School, 18th century
Hunting scene with dogs and bull
Oil on canvas
€ 3.500 - 5.000

29

28

11

JOHN HAYES (1786-1866)
Cena de interior com cães e gatos
Óleo sobre tela
Assinado
(reentelado e pequenos restauros)
72x92 cm

Interior scene with dogs and cats
Oil on canvas
Signed
(recanvassed and small restorations)
€ 6.000 - 9.000

31

30

12

13

Putti
Óleo sobre tela
24x24 cm

Cena mitológica
Massacre dos inocentes
Óleo sobre tela
64x81 cm

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX AO GOSTO DO SÉC. XVI

Putti
Oil on canvas
€ 1.500 - 2.000

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

French School, 18th century
The Massacre of the Innocents
Oil on canvas
€ 3.500 - 4.500

33

32

14

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato, Cesar Aubert, Conde de Bruay
Óleo sobre tela
Datado 1719
91x74 cm

French School, 18th century
Portrait of Cesar Aubert, count of Bruay
Oil on canvas
Dated 1719
€ 4.500 - 5.500
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ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Príncipe D. José (1761-1788) e Infanta Dona Maria
Francisca Benedita (1746-1829), príncipes do Brasil
Par de óleo sobre tela
92x70 cm
102x80 cm

Portuguese School, 18th century
Prince José (1761-1788) and Princess Maria Francisca Benedita
(1746-1829), Princes of Brazil
A pair of oils on canvas
€ 5.500 - 7.000
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ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII
Retrato do Rei Carlos II de Espanha
(1661-1700)
Óleo sobre tela
85x67 cm

Spanish School, 17th century
A Portrait of King Carlos II of Spain (16611700)
Oil on canvas

17

18

Retrato de senhor
Óleo sobre tela
80x65 cm

Retrato de senhora
Óleos sobre tela
80x65 cm

French School, 18th century
Portrait of a gentleman
Oil on canvas

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

€ 2.000 - 3.000

€ 2.000 - 3.000

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

€ 2.000 - 4.000
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ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Interior de taberna
Óleo sobre madeira
22,5x28 cm

Dutch school, 18th century
A taverna interior
Oil on panel
€ 500 - 800

20

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Henrique XVIII e Eduardo VI
Par de óleos sobre cobre
21,5x17 cm

English School, 18th century
Henry VIII and Edward VI
Two oils on copper
€ 800 - 1.400

41
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ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Jogo de cartas
Óleo sobre tela
45,5x99,5 cm

European School, 19th century
Card game
Oil on canvas
€ 1.200 - 1.800

21

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Retrato de Hamilton Swim e Henry Arthur
Óleo sobre tela
Datado no verso 1858
118x90 cm

English School, 19th century
Portrait of Hamilton Swim and Henry Arthur
Oil on canvas
Dated to back 1858
€ 1.200 - 1.800

43

42
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JULIE JOHNSON (SÉC. XIX/XX)
Marinhas com barcos e pescadores
Par de pinturas sobre cobre
Assinadas
24x32 cm

Marine view with boats and fishermen
A pair of paintings on copper
Signed
€ 800 - 1.200

45
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ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Ricardo Coração de Leão e Carlos Magno
Par de pinturas a óleo sobre tela
(restauros)
96x68 cm
133x97 cm (molduras)
Nota:
Molduras douradas a ouro fino
Trabalho do séc. XIX
(pequenos restauros)

European School, 19th century
Portraits of Richard Lionheart and Charlemagne
Two oils on canvas
€ 2.800 - 4.000

47
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ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII/XVIII
Nossa Senhora do Leite
Óleo sobre tela
(reentelado)
51x39 cm

Spanish School, 17th / 18th century
The Nursing Madonna
Oil on canvas
(relined)
€ 4.000 - 6.000

49

48
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NOSSA SENHORA COM O MENINO
Pintura sobre cobre
Europa, séc. XVIII
21x15 cm

The Madonna and Child
Painting on copper
Europe, 18th century
€ 700 - 900

27

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII/XVIII
Sangrada família
Óleo sobre tela
Com moldura barroca em madeira dourada, ricamente entalhada, decorada com cabeças de
querubins e enrolamentos vegetalistas
(faltas e pequenos defeitos)
53x43,5 cm
89x82 cm (moldura)
Proveniência/Provenance:
Capela da Graciosa

Portuguese School, 17th / 18th century
The Holy Family
Oil on canvas
Baroque carved and gilt wooden frame of cherubs heads and foliage scrolls decoration
(losses and minor faults)
€ 3.000 - 4.000

51
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São Francisco de Assis
Óleo sobre tela
44,5x33,5 cm

“S JVDAS TADEO CREDO IN SPIRITVM
SANCTVM”
Óleo sobre tela
81x102,5 cm

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

Portuguese school of the 18th century
Oil on canvas
Saint Francis of Assisi
€ 200 - 300

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII

Spanish School, 17th century
“S JVDAS TADEO CREDO IN SPIRITVM
SANCTVM”
Oil on canvas
€ 1.800 - 2.200

53

52

30

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVI/XVII
Calvário
Óleo sobre madeira
62x60 cm

Flemish School, 16th / 17th century
Calvary
Oil on board
€ 3.000 - 4.000

31

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII/XIX
Santa Rita
Óleo sobre tela
126x76 cm

Spanish School, 18th / 19th century
Saint Rita
Oil on canvas
€ 1.800 - 2.200

55

54

33

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Santa Catarina de Alexandria
Óleo sobre tela
47x37 cm

Portuguese School, 18th century
Saint Catherine of Alexandria
Oil on canvas
€ 500 - 700

34

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora da Conceição
Óleo sobre tela
61x48 cm

Portuguese School, 18th century
The Madonna of the Immaculate Conception
€ 1.000 - 1.500

32

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII/XIX
Descida da cruz
Óleo sobre tela
(reentelado)
66,5x47 cm

French School, 18th / 19th century
The descent of the Cross
Oil on canvas
(relined)
€ 1.500 - 2.000

57

56

35

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Jesus entre os doutores
Óleo sobre tela
82,5x62 cm

European School, 18th century
Jesus among the doctors
Oil on canvas
€ 1.000 - 1.500

36

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII/XVIII
Senhor da cana verde
Óleo sobre tela
80,5x64 cm
94x77,5 cm

European School, 17th / 18th century
The Christ of the cane
Oil on canvas
€ 800 - 1.200

59

58

37

38

São Tomás de Aquino
Óleo sobre tela
89x65 cm

Santo António com o Menino
Óleo sobre tela
81x61,5 cm

Spanish School, 18th century
Saint Thomas of Aquinas
Oil on canvas

Spanish School, 18th century
Saint Anthony with The Child
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500

€ 1.500 - 2.000

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII

61

60

Vista do interior do atelier do artista Carlos Reis, anos de 1920

Interior of Carlos Reis's studio, 1920

39

CARLOS REIS (1864-1940)
Interior de atelier com nu feminino
Óleo sobre tela
Assinado
Com moldura original em madeira e gesso dourados
47x66,5 cm
104x86 cm (moldura)

A view of a studio with female nude
Oil on canvas
Signed
Original wood and gesso frame
€ 60.000 - 80.000

63

62

40

COLUMBANO BORDALO PINHEIRO (1857-1929)
Natureza morta com cesta, frutos e bilha de barro
Óleo sobre madeira
Assinado
12,5x19 cm

Still life with basket, fruits and terracotta pitcher
Oil on board
Signed
€ 7.000 - 9.000

65

64

41

ARTUR LOUREIRO (1853-1932)
“O Ginja”
Óleo sobre madeira
Assinado e datado de 1908
40x38 cm

Oil on board
Signed and dated 1908
€ 3.000 - 3.500

42

ARTUR LOUREIRO (1853-1932)
Retrato de senhora
Óleo sobre tela
Assinado
47,5x38,5 cm

A portrait of a lady
Oil on canvas
Signed
€ 4.000 - 5.000

67

66

43

ARTUR LOUREIRO (1853-1932)
“O pão político”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1924
30x63 cm

Oil on canvas
Signed and dated 1924
€ 5.000 - 6.000

69

68

44

JOÃO VAZ (1859-1931)
Marinha
Óleo sobre tela
Assinado
30x50 cm

A marine scene
Oil on canvas
Signed
€ 30.000 - 40.000

71

70

45

JOÃO VAZ (1859-1931)
Forte Nossa Senhora da Assunção Vila do Conde
Óleo sobre tela
Assinado
38x60 cm

The Fort of The Madonna of Assumption at Vila do Conde
Oil on canvas
Signed
€ 30.000 - 40.000

73

72

46

SILVA PORTO (1850-1893)
Paisagem com casario, arvoredo e figuras
Óleo sobre madeira
Assinado
33x25 cm

Landscape with buildings, woods and terracotta
pitcher
Oil on board
Signed
€ 15.000 - 20.000

75

74

47

49

Paisagem
Óleo sobre madeira
Assinado
31,5x35 cm

Paisagem
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1932
38x50 cm
49,5x61 cm (com moldura)

ANTÓNIO SAÚDE (1875-1958)

A landscape
Oil on board
Signed
€ 600 - 800

FALCÃO TRIGOSO (1879-1956)

A landscape
Oil on canvas
Signed and dated 1932
€ 1.500 - 2.000

48

50

Paisagem
Óleo sobre platex
Assinado e datado 82
24,5x30,5 cm

Paisagem fluvial com casario
Óleo sobre tela colada em madeira
Assinada e datada 1931
30,5x38,5 cm
42x50 cm (com moldura)

REI D. CARLOS (1863-1908)

A landscape
Oil on hardboard
Signed and dated 82
€ 400 - 600

ANTÓNIO SAÚDE (1875-1958)

A river landscape with buildings
Oil on canvas applied onto board
Signed and dated 1931
€ 600 - 800

77

76

51

FAUSTO SAMPAIO (1893-1956)
“Rua Edgar Morais Guimarães”
Óleo sobre madeira
Assinado no verso
34x26,5 cm

Oil on board
Signed to back
€ 1.000 - 1.500

52

JÚLIO RAMOS (1868-1945)
Paisagem
Óleo sobre madeira
Assinado
44x31 cm
Nota:
Inscrição no verso “Nº 27 do catálogo, Exposição
S. Nacional de Bellas Artes, Novembro 1940” e
etiqueta de posse de D. Caetano de Portugal

A landscape
Oil on board
Signed
Note:
Inscribed to back “Nº 27 do catálogo, Exposição S.
Nacional de Bellas Artes, Novembro 1940” and ownership
label for Caetano de Portugal

53

VICTOR GABRIEL GILBERT (1847-1933)
Marinha
Óleo sobre madeira
Assinado
21x40 cm

A marine scene
Oil on board
Signed
€ 800 - 1.000

€ 800 - 1.200

79

78

54

MARIA GUILHERMINA SILVA REIS (SÉC. XIX)
Vista do Tejo com Bugio
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1871
67,5x97,5 cm

A view of the river Tagus with the Bugio fortress
Oil on canvas
Signed and dated 1871
€ 4.000 - 6.000

55

JOÃO CRISTINO DA SILVA (1820-1877)
Vista do Castelo de Portuzelo - Viana do Castelo
Óleo sobre tela
Assinado
37x50 cm

A view of Portuzelo Castle - Viana do Castelo
Oil on canvas
Signed
€ 4.000 - 6.000

81

80

56

57

Marinha
Óleo sobre tela
Assinado J. Buton
70x93

Naufrágio da Fragata S. João Principe
Óleo sobre tela
Assinado
(restauros)
54x93 cm

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

French school, 19th century
Marine painting
Oil on canvas
Signed J.Buton
€ 2.000 - 3.000

THOMÁZ DE MELLO (SÉC. XIX/XX)

Nota:
Etiqueta no verso com “Naufrágio da Fragata S. João Principe ao cruzar o estreito de Gibraltar em 4
de Abril de 1807 às 5 horas da manhã em que faleceram 200 pessoas
Comandante Rodrigo José Ferreira Lobo”

Shipwreck of the Frigate “São João Principe”
Oil on canvas
Signed
(restoration)
Note:
Label to back inscribed “Naufrágio da Fragata S. João Principe ao cruzar o estreito de Gibraltar em 4 de Abril de
1807 às 5 horas da manhã em que faleceram 200 pessoas
Comandante Rodrigo José Ferreira Lobo”
€ 6.000 - 8.000

83

82

58

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Retrato de D. José III da Costa Torres (1741-1813),
arcebispo de Braga
Óleo sobre tela
61x48,5 cm

Portuguese School, 18th / 19th century
Portrait of D.José III da Costa Torres (1741-1813), Archbishop
of Braga
Oil on canvas
€ 450 - 650

59

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII/XIX
Senhora com cesto de fruta
Óleo sobre tela
63,5x50 cm

French School, 18th / 19th century
A female figure with a fruit basket
Oil on canvas
€ 1.500 - 2.000

85

84

60

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Vista do Funchal
Aguarela sobre papel
C. 1840
32x44,5 cm

Portuguese school, 19th century
View of Funchal
Watercolour on paper
Ca. 1840
€ 200 - 300

61

ALBERTO DE SOUSA (1880-1961)
“Buarcos”
Aguarela sobre cartão
Assinada e datada 1920
23,5x36 cm

Watercolour on cardboard
Signed and dated 1920
€ 300 - 500

62

HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
“La Chasse”
Aguarela sobre papel
Assinada
28x21 cm

Watercolour on paper
Singed
€ 300 - 500

87

86

65

ROQUE GAMEIRO (1864-1935) E
MANUEL DE MACEDO (1839-1915)

63

ROQUE GAMEIRO (1864-1935)
Desembarque
Técnica mista sobre papel
Assinada
26x18,5 cm

Disembarking
Mixed media on paper
Signed
€ 500 - 700

Paisagem com solar e figuras
Tinta da china sobre papel colado em
madeira
Autenticado no verso por Maria, filha de
Roque Gameiro
Com moldura faixeada a pau-santo com
aplicações em metal amarelo
28,5x19,5 cm
33,5x24,5 cm ( com moldura)

A landscape with country house and figures
Indian ink on paper applied onto board
Authenticated to back by Roque Gameiro’s
daughter Maria
Rosewood veneered frame with applied yellow
metal elements
€ 400 - 600

66

ROQUE GAMEIRO (1864-1935) E
MANUEL DE MACEDO (1839-1915)
Vista de aldeia com animais e figuras
Tinta da china sobre papel colado em
madeira
Autenticado no verso por Maria, filha de
Roque Gameiro
Com moldura faixeada a pau-santo com
aplicações em metal amarelo
28x19,5 cm
33x24 cm ( com moldura)

A village view with animals and figures
Indian ink on paper applied onto board
Authenticated to back by Roque Gameiro’s
daughter Maria
Rosewood veneered frame with applied yellow
metal elements

64

€ 400 - 600

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Arquitectura de fantasia com fachada
de palácio, catedral, arco triunfal, coluna
veneziana e fonte de leão
Desenho e aguarela sobre papel
16x24 cm

67

European School, 18th / 19th century
Architectures composition with palace,
cathedral, triumphal arch, Venetian column and
lion fountain
Drawing and watercolour on paper

Desenho a carvão sobre papel
Assinado e datado Fécamp 21 Juin 57
24,5x33 cm

€ 150 - 250

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
“DE HAVEN VAN FÉCAMP”

French school, 19th century
Charcoal drawing on paper
Signed and dated Fécamp 21 Juin 57
€ 600 - 800

89

88

69

JAN SOBIESKI III COM A FAMÍLIA
Gravura a negro sobre papel segundo
original de Henri Gascar
40x62 cm

Jan Sobieski III and his family
A black ink print on paper after Henri Gascar
€ 250 - 500

70

BENJAMIN COLE (C. 1748 -1775)

68

“LE DEPART DU CHASSEUR”
Água forte sobre papel
Desenho de Carle Vernet (1758-1836)
gravado por Philibert Louis Debucourt
(1765-1832)
44x53,5 cm

“A General view of the city of Lisbon the
Capitel of Portugal”
Gravura a negro e colorida sobre papel
Londres, 1760
(defeitos)
23x39 cm

Black and coloured print on paper
London, ca. 1760
(faults)
€ 150 - 200

Etching on paper
Drawing by Carle Vernet (1758-1836) engraved
by Philibert Louis Debucourt (1765-1832)
€ 100 - 150

71

VISTA GERAL DE LISBOA AO
LONGO DO TEJO
Litografia sobre papel
Portugal, séc. XIX
405x305 cm

A view of Lisbon’s waterfront
Lithograph on paper
€ 1.500 - 2.000

91

90

74
72

PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES
NAPOLEÃO III

Em mármore de dois tons
Itália, séc. XX
40x12x12 cm

Em madeira entalhada e dourada
Decoração ao estilo neoclássico
Com espelho
Europa, séc. XX
(sinais de uso, faltas e defeitos)
55,5x27 cm

PAR DE OBELISCOS

A pair of obelisks
Two toned marble
Italy, 20th century
€ 200 - 300

A pair of two branch Napoleon III sconces
Carved and gilt wood
Neoclassical decoration
With mirror
Europe, 20th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 200 - 300

75

PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES
NAPOLEÃO III
Em madeira entalhada e dourada
Decoração ao estilo neoclássico
Com espelho
Europa, séc. XX
(sinais de uso, faltas e defeitos)
55,5x27 cm

73

GRANDE OBELISCO
Em mármore e outras pedras de diversas
cores
Itália, séc. XX
126x28x28 cm

A pair of two branch Napoleon III sconces
Carved and gilt wood
Neoclassical decoration
With mirror
Europe, 20th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 200 - 300

A large obelisk
Marble and other coloured stones
Italy, 20th century
€ 400 - 600

93

92

76

RELÓGIO DE MESA “PROSPER ROUSSEL”
Em bronze dourado e patinado
Putto sentado em coluna a segurar em relógio
Mostrador em esmalte branco com numeração
romana a negro e assinado “Prosper Roussel A Paris”
França, séc. XIX
(mecanismo a necessitar de revisão)
Alt.: 62 cm

A Prosper Roussel table top clock
Gilt and patinated bronze
Putto resting on column holding clock
White enamel dial of black Roman numbering marked
“Prosper Roussel A Paris”
France, 19th century
(mechanism in need of service)
€ 2.800 - 4.000

95

94

77

PAR DE CANDELABROS IMPÉRIO DE CINCO LUMES
Em bronze patinado e dourado
Com decoração moldada e cinzelada
Braço decorados com enrolamentos e motivos vegetalistas
Fustes canelados, decorados com folhas de acanto junto às bases e assentes
sobre três pés em garra
Séc. XIX
(pequenos defeitos; com furações para electrificação nas bases)
Alt.:67 cm

A pair of five branch Empire candelabra
Patinated and gilt bronze
Moulded and chiselled decoration
Scrolls and foliage motifs to branches
Fluted shafts of acanthus leaves motifs resting on three claw feet
19th century
(minor faults, bases pierced for wiring)

78

RELÓGIO DE MESA NAPOLEÃO III
Alegoria à musica
Em bronze patinado e dourado
Decoração com motivos vegetalistas e mascarões
mostrador em esmalte com numeração romana
França, séc. XIX
(mecanismo não testado)
59,5x42,5x21 cm

A Napoleon III tabletop clock
Allegory to music
Patinated and gilt bronze
Foliage motifs and classical masks decoration, enamel dial of Roman numbering
France, 19th century
(untested mechanism)
€ 1.800 - 2.200

€ 1.000 - 1.500

97

96

79

PAR DE ÂNFORAS/CANDEEIROS
ESTILO LUÍS XVI
Em mármore
Com aplicações em bronze dourado
Europa, séc. XX
Alt.: 66,5 cm

A Louis XVI style pair of amphorae / lamps
Marble
Gilt bronze mounts
Europe, 20th century
€ 400 - 600

81

RELÓGIO DE PÓRTICO IMPÉRIO
Em mármore e bronze dourado
Colunas decoradas com cariátides e grinaldas
Encimado por águia com serpente
Mostrador em esmalte
Indica horas, minutos e segundos
Mecanismo marcado “Louis Chevalier, Paris”, “S
Marti et Cie - Medaille de Bronze”
França, c. 1870
(pequenas faltas e defeitos; mecanismo necessita
revisão)
66x47x14 cm

An Empire portico clock
Marble and gilt bronze
Caryatid and garland decorated columns
Crowned by eagle and snake
Enamelled dial
It shows hours, minutes and seconds
Mechanism marked “Louis Chevalier, Paris”, “S Marti et
Cie - Medaille de Bronze”
France, ca. 1870
(minor losses and faults; in need of service)
€ 2.000 - 3.000

80

PAR DE URNAS DE CINCO LUMES
ESTILO LUÍS XVI
Em mármore e bronze dourado
representando motivos vegetalistas
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 88 cm

A pair of Louis XVI five branch urns
Marble and gilt bronze of foliage motifs
decoration
France, 19th century
(losses and faults)
€ 1.500 - 2.000

99

98

82

PAR DE ESPELHOS DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada
representando motivos vegetalistas
Espanha, séc. XIX
83x42,5 cm

A pair of wall mirrors
Carved and gilt wood of foliage motifs
decoration
Spain, 19th century
€ 800 - 1.200

83

PAR DE ESPELHOS DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada
representando motivos vegetalistas
Espanha, séc. XIX
87x45 cm

A pair of wall mirrors
Carved and gilt wood of foliage motifs
decoration
Spain, 19th century
€ 1.000 - 1.500

84

ESPELHO DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada
Decorado com motivos vegetalistas e drapeados
Inglaterra, séc. XIX
156x155 cm

A wall mirror
Carved and gilt wood
Foliage and drapes motifs decoration
England, 19th century
€ 1.500 - 2.000

101

100

85

ESPELHO DE PAREDE
Em madeira e gesso dourado a ouro fino,
fosco e brunido
Encimado por florão
França, segunda metade séc. XIX
152x95 cm

A wall mirror
Burnished gold wooden and gesso frame
surmounted by fleuron
France, 2nd-half of 19th century
€ 500 - 1.000

86

ESPELHO DE PAREDE
Em madeira e gesso dourado a ouro fino
encimado por par de putti e angoras com
monogramas
França, segunda metade de séc. XIX
(pequenos defeitos)
151x75 cm

A wall mirror
Gilt wood and gesso surmounted by pair of
putti and monograms
France, 2nd-half of 19th century
(minor faults)
€ 600 - 1.000
103

102

87

ESPELHO AO GOSTO LUÍS XVI
Em madeira dourada a ouro fino e brunido
encimado por florão
Europa, séc. XIX/XX
(faltas e defeitos)
83x53 cm

A Louis XVI style mirror
Burnished gold wooden frame surmounted by
fleuron
Europe, 19th / 20th century
(losses and faults)
€ 400 - 600

88

GRANDE ESPELHO DE PAREDE
Em madeira e gesso dourados
Cimalha decorada com flores e concha ao centro
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
239x130 cm

A large wall mirror
Gilt wood and gesso
Floral crest with shells
19th century
(minor losses and faults)
€ 1.500 - 2.000

105

104

89

CREDÊNCIA LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
Decoração relevada e vazada
representando motivos vegetalistas
Tampo em pedra mármore
Europa, séc. XVIII
(restauros)
94x131x60 cm

A Louis XV credence
Carved and gilt wood
Reliefs and pierced foliage motifs decoration
Marble top
Europe, 18th century
(restoration)
€ 1.200 - 2.000

90

FLOREIRA COM ESPELHO ESTILO
LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
representando motivos vegetalistas
Espelho e floreira com decoração
policromada representando putti e
grinaldas de flores assinados “FUSY” e
datado 95
Europa, séc. XIX
293x151,5x40 cm

A Louis XV style flower holder with mirror
Carved and gilt wood of foliage motifs
decoration
Polychrome mirror and holder with putti and
flower garlands decoration signed “FUSY” and
dated 95
Europe, 19th century
€ 3.000 - 4.000

107

106

91

JOHN BARNETT
Relógio de caixa alta
Caixa em madeira lacada, decorada com
chinoiseries

Long case clock
Lacquered case of chinoiserie decoration
€ 1.500 - 2.000

92

CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Em madeira ebanizada
Decoração policromada e dourada com
chinoiseries
Duas gavetas e dois gavetões
Saial recortado
Europa, séc. XIX
90x104x57 cm

A Louis XV style commode
Ebonised wood
Polychrome and gilt chinoiserie decoration
Two short and two long drawers
Scalloped apron
Europe, 19th century
€ 1.200 - 2.500

109

108

94

ARMÁRIO VITRINE ESTILO BOULLE
Em madeira ebanizada e com trabalho de marchetaria
característico em tartaruga e latão ao estilo de André
Charles Boulle
Ricamente decorado com aplicações em bronze
dourado representando motivos vegetalistas,
mascarões e cariátides
Com uma porta e tampo em mármore
França, séc. XIX
109,5x80x43 cm

A Boulle style display cabinet
Ebonised wood of turtle shell and brass marquetry decoration
in the André Charles Boulle style
Gilt bronze mounts of foliage, classical masks and caryatids
decoration
One door and marble top
France, 19th century
€ 2.000 - 3.000

93

SECRETÁRIA DE CILINDRO ESTILO LUÍS XVI
Em mogno das Honduras
Com seis gavetinhas e uma gaveta
Com tampo de abater e ferragens em metal dourado
Pequeno alçado com tampo em mármore e gradinha
França, séc. XIX
103x78x45,5 cm (fechada)
103x78x64 cm (aberta)
Nota:
Com etiqueta: “E. GLEIZES, CURIOSITÉS
AMEUBLEMENTS, 240, rue de Rivoli PARIS”.

A Louis XVI style roll top desk
Honduran mahogany
Six small drawers and one larger drawer
Gilt metal hardware
Small upper section with marble top ad gallery
France, 19th century
Note:
Labelled: “E. GLEIZES, CURIOSITÉS AMEUBLEMENTS,
240, rue de Rivoli PARIS”.

95

MESA COSTUREIRA NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em latão e tartaruga ao
estilo Boulle
Ferragens em metal dourado com decoração relevada
e gravada
Com pernas galbadas e tampa de abater com espelho
no interior
Fechadura marcada “Vervelle Paris”
71x52x38,5 cm

A Napoleon III work table
Ebonised wood
Boulle style brass and turtle shell inlaid decoration
Gilt metal hardware of reliefs and engraved decoration
Cabriole legs and inner mirrored fall top
Lock marked “Vervelle Paris”
€ 900 - 1.300

€ 1.200 - 1.800

111

110

96

PAR DE ARMÁRIOS BAIXOS NAPOLEÃO III
Em pau-santo e pau-rosa com profuso trabalho de marqueterie
com medalhões ao centro representando motivos musicais
Tampos em pedra mármore
105x102x42 cm

A pair of Napoleon III low cupboards
Jacaranda and rosewood of profuse marquetry decoration with central
musical instruments medallions
Marble tops
€ 2.200 - 4.000

113

112

97

SECRETÁRIA AO GOSTO LUÍS XV
Em pau-santo, pau-rosa e buxo
Tampo representando parqueterie
Uma gaveta
Aplicações em bronze dourado
77x111x65 cm

A Louis XV style desk
Jacaranda, rosewood and boxwood
Parquetry decorated top
One drawer
Gilt bronze mounts
€ 1.200 - 2.400

98

SECRETÁRIA DE SENHORA COM ALÇADO
NAPOLEÃO III AO GOSTO LUÍS XV
Em pau-santo e parqueterie em pau-rosa
Base inferior com estirador forrado a veludo azul
Profusas aplicações em bronze dourado e placas com
porcelana do séc. XIX
131x75x51 cm

A Louis XV style Napoleon III lady’s desk with upper section
Jacaranda with rosewood parquetry
Blue velvet lined writing slide
Gilt bronze and 19th century porcelain mounts
€ 1.000 - 2.000

115

114

99

MESA COSTUREIRA NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada e faixeada a raiz de
nogueira
Tampo, frente e laterais decorados com
trabalho de marchetaria representando
motivos vegetalistas
Montures em metal dourado
75x56x40 cm

A Napoleon III work table
Ebonised wood and burr walnut veneers
Top, front and sides of floral marquetry
decoration
Gilt metal mounts
19th century
€ 400 - 600

100

MESA DE ABAS NAPOLEÃO III
Faixeada a nogueira e outras madeiras
Decorada com rico trabalho de
marchetaria e aplicações em bronze
dourado
Pernas e travessas em madeira ebanizada
França, séc. XIX
75,5x70x58 cm (fechada)
75,5x110x58 cm (aberta)

A Napoleon III flap table
Walnut and other timbers veneered
Marquetry decoration and gilt bronze mounts
Ebonised wooden legs and stretchers
France, 19th century
€ 400 - 800

101

MESA DE ENCOSTAR D. MARIA
Em pau-santo e folheado de pau-santo
Trabalho de marchetaria a pau-cetim e buxo
representando motivos vegetalistas
Duas gavetas, ferragens e aplicações em bronze
Saiais recortados
Portugal, séc. XVIII/XIX
(adaptações e restauros)
71x83x42 cm

A D.Maria side table
Solid and veneered rosewood
Satinwood and boxwood marquetry decoration of
foliage motifs
Two drawers and bronze hardware and applied elements
Scalloped aprons
Portugal, 18th / 19th century
(adaptation and restoration)
€ 1.200 - 1.800

117

116

104

MESA COSTUREIRA NAPOLEÃO III
Em pau-santo, buxo e outras madeiras
representando motivos vegetalistas
Aplicações em bronze dourado
França, séc. XIX
75x57x38 cm

102

ARMÁRIO VITRINE NAPOLEÃO III
Em pau-santo e pau-rosa e outras
madeiras representando motivos
vegetalistas
Porta em vidro
Ferragens em bronze
123x60x33 cm

A Napoleon III work table
Rosewood, boxwood and other timbers foliage
marquetry decoration
Gilt bronze mounts, France, 19th century
€ 350 - 600

A Napoleon III display cabinet
Jacaranda, rosewood and other timbers foliage
marquetry decoration
Glazed door
Bronze hardware
€ 500 - 1.000

105

SEMANIER NAPOLEÃO III

103

MESA NAPOLEÃO III
Em pau-santo, pau-rosa e outras madeiras
representados motivos florais, com quatro
abas
76x59x59 cm

A Napoleon III table
Jacaranda, rosewood and other timbers of floral
motifs decoration, with four drop-leaves
€ 350 - 600

Em madeira faixeada a pau-santo
Decorado com trabalho de marchetaria em espinheiro
e outras madeiras representando motivos florais
Com sete gavetas, aplicações em metal dourado e
tampo em mármore
França, séc. XIX
125,5x63x34 cm

A Napoleon III semainier chest
Rosewood veneered
Thornbush and other timbers floral marquetry decoration
Seven drawers, gilt metal mounts and marble top
France, 19th century
€ 800 - 1.200

119

118

106

IMPORTANTE SECRETÁRIA À
ABATTANT LUÍS XV
Com rico trabalho de marchetaria em
pau-santo, espinheiro e outras madeiras
representando enrolamentos, vasos com
flores, cenas galante e mitológica, animais e
mascarões
Tampo em pedra mármore
Duas gavetas
Tampo de escrita de rebater com interior
forrado a pele com ferros a ouro, revelando
no interior uma prateleira e quatro pequenas
gavetas
Porta e interior compartimentado
Ferragens em metal amarelo
Estampilhada “ROCHETTE” de Laurent
Rochette (1723-1772), tendo obtido uma
nomeação real “ébéniste privilégié suivant la
cour” a partir de 1750
França, séc. XVIII (2ª metade)
134x63x33,5 cm
Bibliografia/Literature:
Conte François de Salverte, “Les Ébénistes du
XVIII Siécle, leurs ouevres et leurs marques”,
p. 266.

An Important Louis XV secretaire à Abattant
Rich marquetry decoration in rosewood, thornbush
and other woods depicting scrolls, vases with
flowers, gallant and mythological scenes, animals
and masks
Marble top
Two drawers
Fall-front with engraved leather writing surface,
interior with one shelf and four small drawers
Door with compartmentalized interior
Brass mounts
Stamped “ROCHETTE”, Laurent Rochette (17231772), got royal appointment from 1750 “ébéniste
privilégié suivant la cour”
France, second half of the 18th century
€ 4.500 - 6.000

121

120

109
107

CÓMODA ESTILO LUÍS XVI
Em mogno e madeira faixeada a mogno
Decorada com filetes embutidos em várias
madeiras, ferragens em bronze dourado e
tampo em mármore cinzento
França, séc. XIX
82,5x128x56,5 cm

A Louis XVI style commode
Solid and veneered mahogany
Inlaid filleted decoration in various timbers, gilt
bronze mounts and grey marble top
France, 19th century
€ 1.300 - 1.900

SECRETÁRIA À ABATTANT LUÍS XV
Em madeira faixeada a pau-rosa e pau-santo
Com tampo em mármore negro e ferragens em
bronze dourado
Interior com tampo de escrita forrado a pele,
seis gavetas e escaninhos
França, séc. XVIII
128x68x33,5 cm

A Louis XV fall-front desk
Rosewood and jacaranda veneered
Black marble top and gilt bronze hardware
Leather lined writing top, six drawers and pigeonholes
France, 18th century
€ 1.200 - 2.000

108

MESA DE APOIO ESTILO
NAPOLEÃO III
Em pau-santo e trabalho de marqueterie
floral em várias madeiras
Duas pequenas abas
Aplicações em bronze
França, séc. XIX/XX
73x76x58 cm

A Napoleon III style side table
Rosewood with various timbers marquetry
decoration
Two small drop-leaves
Bronze mounts
France, 19th / 20th century
€ 400 - 800

123

122

110

112

Em nogueira
Tabelas recortadas
Assentos forrados a veludo bordeaux
117x45x46 cm

Em mogno e folheado a mogno com filetes em
espinheiro
Com três gavetões
Tampo em pedra mármore
Puxadores e ferragens em bronze dourado
França, séc. XX
83x128x56,5 cm

SEIS CADEIRAS ESTILO LUIS XV

A set of six Louis XV chairs
Walnut
Scalloped splats
Bordeaux velvet lined seats
€ 600 - 800

CÓMODA ESTILO LUÍS XVI

A Louis XVI style commode
Solid and veneered mahogany of thornbush filleting
Three long drawers
Marble top
Gilt bronze hardware
France, 20th century
€ 1.300 - 2.000

111

PAR DE BANCOS
Em carvalho
Com decoração entalhada e assentos
estofados a seda adamascada
França, séc. XVIII
Alt.: 60 cm

A pair of stools
Oak
Carved decoration of silk damask seats
France, 18th century
€ 1.000 - 1.500

125

124

113

PAR DE MESAS DE APOIO ESTILO
LUÍS XV/ XVI
Em mogno com profuso trabalho de
marqueterie em buxo e outras madeiras
Tampos de formato circular e prateleira
França, séc. XIX/XX
75x35 cm

A pair of Louis XV / XVI side tables
Mahogany of profuse boxwood and other
timbers marquetry decoration
Circular tops and shelves
France, 19th / 20th century
€ 500 - 800

115

MEIA CÓMODA ESTILO LUIS XV/XVI
Faixeada a pau santo com trabalho de
marqueterie em espinheiro e buxo
Com dois gavetões, tampo em pedra mármore,
ferragens e aplicações em metal amarelo
França, séc. XIX/XX
87x104x54 cm

A Louis XV / XVI commode
Rosewood veneered with thorn bush and boxwood
marquetry decoration
Two long drawers, marble top and yellow metal
elements
France, 19th / 20th century
€ 800 - 1.200

116

PAR DE MESAS DE CABECEIRA

114

PAR DE FAUTEUILS LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada
Com costas e assentos estofados

A pair of Louis XVI fauteuils
Carved and gilt wood
Upholstered back and seats

Decoradas com trabalho de marchetaria em várias madeiras
representando vasos com frutos e enrolamentos vegetalistas
Com três gavetas cada e puxadores em metal dourado
Itália, séc. XIX
75x45x32 cm

A pair of bedside tables
Various timbers marquetry decoration of vases with fruits and foliage
scrolls
Three drawers each and yellow metal handles
Italy, 19th century
€ 1.000 - 1.500

€ 400 - 800

127

126

117

PAR DE CÓMODAS D. MARIA
Em pau-santo e faixeadas a pau-santo
Decoradas com trabalho de marchetaria em pau-santo, espinheiro e outras madeiras
representando motivos florais
Com duas gavetas cada, tampos em mármore e ferragens em bronze dourado
Frente e ilhargas abauladas, com saiais recortados à frente
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e restauros)
79x115x57,5 cm

A pair of D.Maria chests of drawers
Solid and veneered rosewood
Rosewood, thornbush and other timbers floral marquetry decoration
Two drawers each, marble tops and gilt bronze hardware
Undulating fronts and sides and scalloped aprons
Portugal, 18th century
(minor losses and restoration)
€ 15.000 - 20.000
129

128

120

CANTONEIRA D. MARIA
Em vinhático
Corpo superior com portas de vidrinhos
Corpo inferior com duas portas e interior pintado com prateleiras
Espelhos de fechaduras em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/ XIX
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
230x120x65 cm

118

MESA DE CASA DE JANTAR

A D.Maria corner cupboard
Brazilian mahogany
Glazed doors to upper section
Lower section with two doors and painted interior with shelves
Yellow metal lock escutcheons
Portugal, 18th / 19th century
(signs of wear, minor losses and faults)
€ 600 - 1.000

Em mogno
Pé com coluna central assente em quatro
pés estriados terminando em ponteiras em
metal amarelo
Séc. XX
(com uma tábua de extensão, sinais de
uso, pequenas faltas, defeitos e indício de
xilófagos)
75x122x91 cm (fechada)
75x152,5x91 cm (aberta)

A dining room table
Mahogany
Central shaft on four striated feet with yellow
metal finials
20th century
(one extension leaf, signs of wear, minor losses,
faults and evidence of woodworm)
€ 300 - 500

119

MESA DE APOIO
Em pau-santo
Com tampo basculante, coluna central
entalhada e três pés com terminações em
garra
Séc. XX
68,5x100,5x75 cm

A tripod table
Rosewood
Tilt-top of central carved shaft and three claw
feet
20th century
€ 500 - 800

131

130

121

CANTONEIRA JORGE III
Em mogno e folheado de mogno
Decoração embutida em pau-cetim
Inglaterra, séc. XVIII/XIX
(restauros)
121x85x60 cm

A George III corner cupboard
Solid and veneered mahogany
Inlaid satinwood decoration
England, 18th / 19th century
(restoration)

123

MESA DE CHÁ
Em mogno
Com decoração entalhada
Inglaterra, séc. XIX

Tea table
Mahogany
Carved decoration
England, 19th century
€ 1.500 - 2.000

€ 400 - 600

122

MESA DE CASA DE JANTAR ESTILO
VITORIANO
Em mogno e folheado de mogno
Pernas lobuladas terminando em ponteiras
em metal com rodízios
(com três tábuas de acrescento, restauros)
74,5x132x155 cm (fechada)
74,5x132x304 cm (aberta)

A Victorian style dining table
Solid and veneered mahogany
Lobate legs of metal finials with casters
(with three extending leaves, restoration)
€ 2.000 - 3.000

133

132

126

SECRETÁRIA KNEEHOLE
REGENCY
Em mogno e faixada a mogno
Com três gavetas e duas portas
Ferragens em metal dourado com
decoração relevada e pés em garra
Frente decorada com pilastras
Inglaterra, séc. XIX
(sinais de uso, faltas e pequenos
defeitos)
90x105x62 cm

A Kneehole Regency desk
Mahogany and mahogany veneered, with
three drawers and two doors, gilt metal
mounts and claw feet, front decorated with
pilasters, England, 19th Century, (wear
signs, flaws and small defects)
€ 800 - 1.200

124

CONJUNTO DE OITO CADEIRAS
Duas de braços
Em pau-santo
Com cachaços recortados, pernas da
frente torneadas e assentos em palhinha
Portugal, séc. XX

A set of eight chairs
Two armchairs
Rosewood
Scalloped rails, turned front legs and caned seats
Portugal, 20th century

127

BREAKFAST TABLE VICTORIANA
Em pau-santo e faixeada
Coluna central com três pés
Inglaterra, séc. XIX
76x150x118 cm

A Victorian breakfast table
Solid and veneered rosewood
Central shaft with three feet
England, 19th century
€ 1.200 - 1.800

€ 1.700 - 2.000

125

CANAPÉ
Em mogno
Com costas vazadas e tabelas
recortados em forma de
cabeças de cisne
Séc. XX
(defeitos; sinais de uso)
84,5x172x54 cm

A settee
Mahogany
Pierced backs of swan neck shaped
splats
20th century
(faults; signs of wear)
€ 300 - 500

135

134

128

PAR DE APLIQUES DE 5 LUMES
ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Decoração relevada
Europa, séc. XX
41x37 cm

A pair of Louis XV style pair of 5 branches wall
sconces
Gilt bronze
Reliefs decoration
Europe, 20th century
€ 400 - 600

129

PAR DE APLIQUES DE 5 LUMES
ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Decoração relevada
Pendentes em vidro
Europa, séc. XX
41x39,5 cm

A pair of Louis XV style pair of 5 branches wall
sconces
Gilt bronze
Reliefs decoration
Glass drops
Europe, 20th century
€ 400 - 600

130

131

Estrutura em metal, vidro e cristal
Alt.: 90 cm
Diam.: 84 cm

Em vidro incolor, verde e rosa
Com decoração moldada em forma de flores e
folhas
Itália, séc. XX
(pequenos defeitos e restauros)
100x70x70 cm

LUSTRE DE ONZE LUMES

An eleven branch chandelier
Metal, glass and crystal
€ 1.000 - 1.500

LUSTRE VENEZIANO DE SEIS LUMES

A six branch Venetian chandelier
Colourless, green and pink glass
Moulded floral and foliage decoration
Italy, 20th century
(minor faults and restoration)
€ 1.300 - 1.900

137

136

132

133

134

137

Retrato de Senhor
Miniatura sobre marfim
Assinado no verso G. Engleheart
Moldura em prata dourada
(miniatura com fenda vertical)
9x7 cm

Retrato de Senhora,
possivelmente Mrs. Thistlethwaite
Miniatura sobre marfim
Moldura em ouro de 18 kt.
com inscrições no verso “Mrs.
Thistlethwaite” e “R. Cosway”
Texto ilegível no verso da
miniatura
8x5,5 cm (total)

Portrait of a Lady in Blue
Miniatura sobre marfim
4,2x3,5 cm

Miniatura em esmalte
Representando cena mitológica com figura
feminina sobre bode, fauno e cupido
Moldura em prata com alfinete
(cabelo e pequeno defeito no verso)
5x6 cm

GEORGE ENGLEHEART ATTRIB.
(1752-1829)

Portrait of a Gentleman
Miniature on ivory
Signed on the reverse G. Engleheart
Gilt silver frame
(miniature with vertical crack)
€ 1.500 - 2.000

RICHARD COSWAY ATTRIB.
(1742-1821)

Portrait of a Lady, possibly Mrs.
Thistlethwaite
Miniature on ivory
18 kt gold frame, engraved with “Mrs.
Thistlethwaite” e “R. Cosway”
Unreadable text on the reverse of the
miniature

HORACE HONE ATTRIB.
(1754-1825)

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Nota:
Selo da colecção Dr.
Williamson

European School, 19th century
Enamel miniature
Depicting mythological scene with naked
women seated on a goat with faun and cupid
Silver frame with pin
(hairline and minor defect on the back)

Portrait of a Lady in Blue
Miniature on ivory
Note:
With a label from Dr.
Williamson’ s collection.

140

CAIXA PARA TABACO
Em metal esmaltado
Com decoração policromada
representando vista de porto
Possivelmente Alemanha, séc. XVII
(pequenos defeitos e cabelos)

A tobacco box
Enamelled metal
Polychrome decoration with view of sea port
Possibly Germany, 17th century
(minor faults and hairlines)
€ 120 - 160

€ 150 - 250

€ 500 - 800

138

€ 2.000 - 3.000

PEQUENA CAIXA
Em bronze dourado e prateado
Laterais e tampa com placas Laterais e
tampa com placas de cobre esmaltadas
representando cenas bucólicas
França, séc. XIX
(pequenos sinais de uso)
7x13x8 cm

A small box
Gilt and silvered bronze
Sides and lid with enameled copper plates
depicting bucolic scenes
France, 19th century
(minor signs of wear)
€ 300 - 500

139

IMPORTANTE PINGALIM
Cabo em couro
Castão em prata relevada e cinzelada representando
paisagem com campa e inscrição “PRIEX LEUX”/
“MASINISCO”
Inscrição na base do castão “CONTE DI AQUILA | 2 DE
ABRILE 1850”
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017,
art. 2, nº 2, alínea c.
Europa, séc. XIX
Comp.: 90 cm

135

EMMA FOCACCI (1882-1956)

Catarina medici
Miniatura sobre marfim
Moldura em bronze dourado
9,5x7,5 cm

Catarina Medici
Miniature on ivory
Gilt bronze frame
€ 150 - 300

136

EMMA FOCACCI (1882-1956)
Margherita Medici
Miniatura sobre marfim
Moldura em bronze dourado
9x7 cm

Margherita Medici
Miniature on ivory
Gilt bronze frame

An important riding-crop
Leather crop
Raised and chiselled silver handle depicting landscape and
inscribed “PRIEX LEUX” / “MASINISCO”
Inscribed to base of handle “CONTE DI AQUILA | 2 DE
ABRILE 1850”
Unmarked, in compliance with Decree-Law 120/2017, art.
2º, nº.2 C
Europe, 19th century
€ 1.200 - 2.000

€ 150 - 300

139

138

141

AGULHEIRO
Em porcelana
Decoração policromada em forma de
perna
Aro em metal amarelo
Europa, séc. XX (1ª metade)
Alt.: 11 cm

A needle case
Porcelain
Polychrome leg shaped decoration
Yellow metal mount
Europe, 20th century (1st-half )
€ 180 - 220

142

CAIXA “PEIXE”
Em porcelana
Decoração com flores relevada,
policromada e dourada
Aro em metal dourado
Europa, séc. XVIII
Comp.: 13 cm

A “fish” box
Porcelain
Floral reliefs polychrome and gilt decoration
Yellow metal mount
Europe, 18th century
€ 180 - 220

144

GARNITURE ESTILO LUÍS XV
Composta por relógio de mesa e par de
candelabros de cinco lumes
Em porcelana europeia com decoração
policromada representando flores e cenas
galantes
Monteurs em bronze dourado e relevado
Relógio com mostrado em esmalte e
numeração romana
Europa, séc. XIX/XX
(mecanismo a necessitar de revisão)
Alt.: 45 cm (relógio)
Alt.: 55 cm (candelabro)

A louis XV astyle garniture
Consisting of a table clock and a pair of fivelight chandeliers
In European porcelain with polychrome
decoration depicting flowers and gallant scenes
Monteurs in gilt and relief bronze
Watch with enamel dial and Roman numerals
Europe, 19th/20th century
(mechanism in need of revision)
€ 700 - 1.000

145

GRUPO ESCULTÓRIO

143

GRUPO ESCULTÓRICO
Em porcelana europeia
Séc. XX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 30 cm

A sculptural group
European porcelain
20th century
(minor losses and faults)
€ 350 - 500

São João Nepomuceno e querubins
Em porcelana Alemã Meissen
Decoração relevada e policromada
Séc. XIX
(restauros, faltas e defeitos)
24x18x10 cm

A sculptural group
Saint John Nepomucene and cherubs
German Meissen porcelain
Reliefs and polychrome decoration
19th century
(restoration, losses and faults)
€ 300 - 500

146

VÉNUS, CUPIDO E QUERUBIM
Escultura em porcelana Meissen
Representando Vénus a segurar aljava
com flechas, acompanhada por Cupido
segurando arco e querubim
Marcada na base com duas espadas
cruzadas a azul, “A65” inciso e “122”
C. 1900
Alt.: 21 cm

Venus, Cupid and cherub
Meissen porcelain sculptural group
Depicting Venus holding quiver with arrows,
accompanied by Cupid holding bow and cherub
Marked to base with blue crossed swords,
incised “A65” and “122”
Ca. 1900
€ 300 - 500

141

140

147

AGULHEIRO
Em porcelana
Decoração policromada representando
berço com bebé
Aro em metal amarelo
Europa, séc. XX (1ª metade)
(pequeno defeito na tampa)
Comp.: 11 cm

A needle case
Porcelain
Polychrome decoration depicting baby in cot
Yellow metal mount
Europe, 20th century (1st-half )
(minor fault to cover)
€ 180 - 220

148

JARRA IMPÉRIO
Em porcelana europeia
Decoração dourada e policromada, com
representação de Homero com o seu guia
Pegas em forma de cabeças de águia
Séc. XIX
(defeitos)
Alt.: 36,5 cm

An Empire vase
European porcelain
Gilt and polychrome decoration depicting
Homer and his guide
Eagle head shaped handles
19th century
(faults)
€ 150 - 200

151

PAR DE TERRINAS PARA MOLHO COM
TAMPAS, BASES E COLHERES
Em porcelana
Decoração relevada e dourada simulando
encanastrado e reservas decoradas com arranjos
florais
Tampas com pomos em forma de morango
Marcas Meissen
Séc. XX
(uma terrina com esbeiçada na base)
16x17x14 cm (terrinas)
20x27 cm (travessas)
comp.: 22 cm (colheres)

A pair of sauce tureens with covers, stands and ladles
Porcelain
Reliefs and gilt decoration simulating basket weave with floral
cartouches
Strawberry shaped lid pommels
Meissen marks
20th century

152

DEFUMADOR
Em porcelana de Meissen
Decoração relevada e
policromada representando
putti, flores e frutos
Séc. XIX
(pequenas, faltas e defeitos)
Alt.: 34 cm

An incense burner
Meissen porcelain
Polychrome and reliefs
decoration with putti, flowers
and fruits
19th century
(minor losses and faults)
€ 150 - 300

€ 380 - 700

149

CAIXA REDONDA
Em porcelana
Decoração cameau-rose representando
paisagem
Aro em metal amarelo
Europa, séc. XVIII/XIX
2,5x4,5 cm

A round box
Porcelain
Cameau-rose decoration with landscape
Yellow metal mount
Europe, 18th / 19th century
€ 80 - 120

150

CAIXA GUARDA-JÓIAS
Em porcelana europeia estilo Sèvres
Decoração a dourado sobre fundo azul e com reservas representando cena galante
e arranjos florais
Aro e fecho em metal dourado com decoração relevada
Marca Sèvre apócrifa na base com duplo “L” e a letra “H”
Cena galante na tampa assinada “Rolli”
Séc. XIX
14x33x21 cm

A jewellery casket
Sèvres style European porcelain
Gilt on blue decoration and cartouches with courting scenes and floral arrangements
Reliefs decoration gilt metal rim band and lock
Apocryphal Sèvres mark to base with double “L” and the letter “H”
Courtly scene to cover signed “Rolli”
19th century

153

CONJUNTO DE DOZE FACAS
Cabos em porcelana europeia com
decoração em relevo de flores
Séc. XVIII

A set of twelve knives
European porcelain handles of floral reliefs
decoration
18th century
€ 300 - 500

€ 1.200 - 2.000

143

142

154

PAR DE TRAVESSAS DO
SERVIÇO DE JANTAR DO
PALÁCIO DE BELÉM
Em porcelana de Limoges
Decoração relevada, policromada e
dourada representando Coroa Real
portuguesa
Marcadas na base “HAVILAND & Cº LIMOGES”
França, 1903
27,5x43 cm

A pair of serving platters belonging to
Belém Palace’s dinner set
Limoges porcelain
Reliefs, polychrome and gilt decoration
with Portuguese Royal crown
Marked to base “HAVILAND & Co
- LIMOGES”
France, 1903

157

BUSTO DE MENINA COM CONCHA
E GOLFINHO
Escultura em mármore
França, séc. XIX/XX
(Base defeituosa)
Alt.: 38 cm

Bust of a girl with shell and dolphin
Marble sculpture
France, 19th / 20th century
(faults to base)
€ 600 - 900

€ 300 - 500

155

PAR DE URNAS
Em porcelana policromada e dourada
Adaptadas a candeeiros
Bases em metal amarelo
França, séc. XIX
(uma com restauros)
Alt.: 40 cm

A pair of urns
Polychrome and gilt porcelain
Wired as lamps
Yellow metal mounts
France, 19th century
(one restored)
€ 600 - 900

156

PAR DE GRANDES JARRAS
Em porcelana europeia ao estilo Bayeux
Decoradas a azul e dourado e com
reservas policromadas representando
flores e paisagens com figuras
Pegas e decoração relevada em forma de
parras de videira e cachos de uvas
Europa, séc. XX
(defeitos)
Alt.: 60 cm

A pair of large vases
European porcelain in the style of Bayeux
Blue and gilt decoration of polychrome
cartouches depicting flowers and landscapes
with figures
Reliefs decoration handles with vines and grapes
Europe, 20th century
(faults)

158

BUSTO DE SENHORA
Escultura Arte Nova em mármore
França, séc. XX
Alt.: 50 cm

A bust of lady
Art Nouveau marble sculpture
France, 20th century
€ 1.200 - 1.500

€ 400 - 600

145

144

159

SERVIÇO DE JANTAR
Em porcelana de Viena
Decoração policromada com barra de uvas e motivos vegetalistas e algumas peças com medalhões neoclássicos
Marcado na base
Circa 1814
Composto por: 29 pratos rasos(Diam.: 24,5 cm), 10 pratos de sopa (Diam.: 25 cm), 4 pratos grandes de servir redondos
(Diam.: 33 cm), 2 travessas ovais fundas (41x29 cm), 2 grandes baldes para gelo com presentoir em forma de urna
(Alt.: 43cm, Diam.: 29 cm), 2 molheiras com tampas e pratos (17x22 cm, Diam.: 23,5 cm), 1 terrina grande com tampa e
presentoir (46x38x34 cm), total 50 peças
(alguns com pequenas esbeiçadelas, um dos baldes com esbeiçadela e cabelo, terrina com restauro nas pegas)
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do Sobralinho em Alverca.

A dining set
Vienna porcelain
Polychrome decoration with a bar of grapes and plant motifs and some pieces with neoclassical medallions
Marked on base
Circa 1814
€ 2.000 - 3.000

147

146

160

DOIS COPOS
Em cristal moldado
Decoração ‘ponta de diamante’ e camafeus
com efígies da Dona Maria II e de D. Pedro
IV, Duque de Bragança
Fábrica da Vista Alegre
Portugal, 1824-1880
Alt.: 9,5 cm

Two drinking glasses
Moulded crystal of “diamond point” decoration
with cameos with Queen Maria II and King
Pedro IV, Duke of Braganza
Vista Alegre production
Portugal, 1824-1880
€ 600 - 1.000

161

COMPOTEIRA COM TAMPA E PRATO
Em vidro lapidado em ponta de diamante
Tampa côncava encimada por pega
Recipiente oval com decoração a ácido
representando as Armas Imperiais do Brasil
Assente em pé circular
Prato de bordo recortado com idêntica
decoração
Séc. XIX
(sinais de uso)
Alt.: 30 cm
Diam.: 21,5 cm

A sweetmeats dish with cover and platter
Cut glass
Concave cover surmounted by pommel
Oval container of acid etched decoration with
Brazil’s Imperial crest
Resting on a circular foot
Scalloped platter of identical decoration
19th century
(signs of wear)
€ 1.000 - 1.500

149

148

162

PAR DE ÂNFORAS AO GOSTO
IMPÉRIO
Em porcelana europeia
Decoração policromada e dourada com
reservas de bustos femininos
França, séc. XIX
(desgaste nos dourados, uma restaurada)
Alt.: 22,5 cm

A pair of Empire style amphoras
European porcelain
Polychrome and gilt decoration with reserves
depicting feminine busts
France, 19th century
(wear to the gilding, one restored)

164

PAR DE JARRAS
Em vidro opalino
Com decoração dourada e pintada
representando bustos
Possivelmente da Boémia
Séc. XIX
Alt.: 45 cm

A pair of vases
Milk glass
Gilt and painted decoration with busts
Possibly Bohemian
19th century
€ 500 - 800

€ 150 - 200

163

CACHEPOT COM PRESENTOIR
Em porcelana europeia
Fundo negro com decoração policromada
representando figuras clássicas
França séc. XIX
23,5x22 cm (cachepot)
5,5x27 cm (presentoir)

A cachepot with presentoir
European porcelain
Black ground of polychrome decoration with
classical figures
France, 19th century
€ 100 - 150

151

150

165

167

Em vidro coalhado branco
Com decoração dourada e policromada,
representando motivos florais
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 43 cm

Em vidro coalhado
Decoração policromada e dourada
representando flores
Boémia, séc. XVIII
Comp.: 29 cm

A pair of vases and covers
White milk glass
Gilt and polychrome floral decoration
Europe, 19th/20th century

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993, pp. 88-89
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

PAR DE JARRAS COM TAMPA

€ 240 - 360

PISTOLA

A pistol
Milk glass
Polychrome and gilt floral decoration
Europe, 19th century
€ 1.000 - 1.500

166

DUAS CANECAS E TRÊS JARRAS
Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII/XIX
(pequenas esbeiçadelas)
Alts.: 10 cm e 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Two mugs and three vases
“La Granja” factory milk and opaline glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(minor chips)
€ 100 - 150

153

152

168

171

Em vidro coalhado da fábrica “La Granja”
Decoração policromada representando
flores e insectos
Espanha, séc. XIX
(restauros)
10,5x17 cm

Em vidro coalhado branco e decorado com
medalhão ao centro representando vista
de cidade de Lisboa
Fabrico “La Granja”
Espanha, séc. XVIII/XIX
Alt.: 37,5 cm

BASE DE CASTIÇAL

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A candlestick stand
Milk glass from the “La Granja” factory
Polychrome decoration of flowers and insects
Spain, 19th century
(restoration)

JARRA

A vase
Milk glass with central medallion with view of
Lisbon
Possibly La Granja production
Spain, 18th / 19th century
€ 1.200 - 1.800

€ 50 - 80

169

PAR DE JARRAS
Em vidro coalhado da fábrica “La Granja”
Decoradas com motivos florais e
medalhões com representações de Santa
Teresa de Jesus e São Paulo
Espanha, séc. XVIII
Alt.: 23 cm

A pair of vases
“La Granja” factory milk glass
Floral decoration with medallions with Saint
Theresa and Saint Paul
Spain, 19th century
€ 350 - 500

170

NOVE PEÇAS DE SURTOUT DE
TABLE
Em vidro coalhado da fábrica “La Granja”
Decoração policromada com flores
Espanha, séc. XIX
(defeitos e faltas)
Alts.: 18 cm, 13 cm, 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A group of nine centrepiece components
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(faults and losses)
€ 100 - 150

155

154

172

174

Em vidro coalhado da fábrica “La Granja”
Decoração policromada com flores
Espanha, séc. XIX
(desgaste na policromia)
Alt.: 13,5 cm

Em vidro coalhado
Decoração policromada com cena galante
Boémia, séc. XVIII
(defeitos, falta uma pega)
Alt.: 22 cm

Em vidro coalhado da fábrica “La Granja”
Decoração policromada com flores
Espanha, séc. XIX
(falta uma pega, esbeiçadelas)
Alt.: 14 cm

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A pair of vases
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(some wear to decoration)

A covered urn
Milky glass
Polychrome decoration with courting scene
Bohemia, 18th century
(faults, one handle missing)

PAR DE JARRAS

€ 60 - 80

URNA COM TAMPA

€ 80 - 120

175

URNA

Two urns, one with cover
“La Granja” factory milk glass
One of polychrome floral decoration, the other
with garden view
Spain, 19th century
(one handle missing, chips)
€ 80 - 120

176

DOIS PUXADORES

173

LAMPADÁRIO
Em vidro coalhado
Decoração policromada representando
flores
Espanha ou Boémia, séc. XIX
(pequenos defeitos)
24x15 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993, p. 104
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A lamp
Milk glass
Polychrome floral decoration
Europe, 19th century
(minor faults)

Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 9 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Two door handles
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(faults and losses)
€ 40 - 60

€ 300 - 500

157

156

177

DUAS CANECAS
Em vidro coalhado rosa da fábrica “La
Granja”
Decoração com medalhão de floresto
centro e inscrições
Espanha, séc. XIX
Alt.: 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Two mugs
“La Granja” factory ping milk glass
Floral medallion decoration with inscriptions
Spain, 19th century
€ 60 - 80

179

PAR DE JARRAS
Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII
Alt.: 16 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de Barros, “Vidro
Coalhado/Milk Glass. Uma colecção privada/A private
collection”, Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr. Eduardo Corrêa de
Barros

A pair of vases
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
€ 80 - 120

178

JARRA
Em vidro coalhado rosa
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII/XIX
(desgastes)
Alt.: 17 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A vase
“La Granja” factory pink milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(some wear)
€ 40 - 60

180

PAR DE SALEIROS OVAIS
Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores e grinaldas
Boémia, séc. XVIII
(pequenas esbeiçadelas)
4x8 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de Barros,
“Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma colecção privada/A
private collection”, Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr. Eduardo
Corrêa de Barros

A pair of salt cellars
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral and garlands decoration
Spain, 19th century
(minor chips)
€ 50 - 80

181

DUAS CANECAS, UM COPO E UM CÁLICE
Em vidro coalhado
Decoração a dourado representando flores,
paisagens com figuras
Boémia, séc. XVIII
(desgastes)
Alt.: 9 cm e 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de Barros,
“Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma colecção
privada/A private collection”, Litografia de
Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr. Eduardo
Corrêa de Barros

Three mugs and two glasses
“La Granja” factory milk and opaline glass
Gilt floral, landscapes and heraldic crest decoration
Spain, 19th century
(some wear)

182

CANECA
Em vidro coalhado
Decoração a dourado com brasão
Boémia, séc. XVIII
(esbeiçadela)
Alt.: 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de Barros, “Vidro
Coalhado/Milk Glass. Uma colecção privada/A private
collection”, Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr. Eduardo Corrêa de
Barros

A bottle with stopper
Milk glass
Polychrome floral decoration
Europe, 19th century
(fault and restoration to rim)
€ 150 - 200

€ 80 - 120

183

CONJUNTO DE TRÊS TAÇAS E PIRES
Em vidro coalhado
Decoração policromada
Boémia, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
Diam.: 10,5 cm (pires)
4x6,5 cm (taça)
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de Barros, “Vidro
Coalhado/Milk Glass. Uma colecção privada/A private
collection”, Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr. Eduardo Corrêa de
Barros

A set of three bowls and saucers
Milky glass
Polychrome decoration
Bohemia, 18th century
(minor faults)
€ 100 - 150

159

158

184

187

Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 8 cm

Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII
6,5x13 cm

PAR DE COPOS

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A pair of drinking glasses
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(minor chips)

TAÇA

Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A bowl
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
€ 50 - 80

€ 40 - 60

185

DUAS CANECAS
Em vidro coalhado, uma delas da fábrica
“La Granja”
Decoração policromada com flores
Espanha, séc. XIX
Alt.: 9,5 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Two different mugs
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
€ 40 - 60

186

188

TRÊS TAÇAS, BULE MINIATURA E
DUAS CHÁVENAS
Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII
(falta tampa do bule, esbeiçadelas)
Alt.: 6 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Three bowls, miniature teapot and two cups
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(teapot cover missing, chips)
€ 80 - 120

CINCO FRASCOS PARA PERFUME DE
DIFERENTES TAMANHOS E UM COPO
Em vidro coalhado
Decoração policromada com flores
Boémia, séc. XVIII/XIX
Alts.: 11 cm e 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

Five different perfume bottles and a drinking glass
“La Granja” factory milk glass
Polychrome floral decoration
Spain, 19th century
(minor chips)
€ 50 - 80

189

PAR DE PEQUENOS CACHEPOTS
Em vidro coalhado lilás
Decoração a cinzento e ouro
representando motivos neoclássicos
Boémia, séc. XVIII/XIX
(esbeiçadelas)
Alt.: 7 cm
Bibliografia/Literature: Eduardo Corrêa de
Barros, “Vidro Coalhado/Milk Glass. Uma
colecção privada/A private collection”,
Litografia de Portugal, 1993
Proveniência/Provenance: Colecção Dr.
Eduardo Corrêa de Barros

A pair of small cachepots
“La Granja” factory lilac milk glass
Grey and gold neoclassical decoration
Spain, 19th century
(chips)
€ 60 - 80

161

160

192
190

JARRA ART DECO
Em vidro negro com decoração pintada
representando motivos vegetalistas e
pavão
Possivelmente da autoria de Michel
Herman
Paris, c. 1930
(sinais de uso)
Alt.: 39 cm

An Art Deco vase
Black glass of painted decoration with foliage
motifs and peacock
Possibly made by Michel Herman
Paris, ca. 1930
(signs of wear)

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Taça com pé
Em pasta de vidro
Decoração relevada em tons de verde
representando avenca
Assinada
11x19,5 cm

A footed bowl
Glass paste
Reliefs decoration in shades of green depicting
spleenwort
Signed

193

JARRA ARTE NOVA
Em pasta de vidro
Decoração gravada e relevada em tons de
bordeaux, rosa e verde
Marcada
Alt.: 21 cm

An Art Nouveau vase
Glass paste
Engraved and reliefs decoration in shades of
bordeaux, pink and green
Marked
€ 500 - 700

€ 800 - 1.200

€ 60 - 80

195

194

EMILE GALLÉ (1846-1904)

191

TAÇA
Em vidro
Com monture em metal dourado
representando friso com grinaldas
Europa, séc. XIX
8x23 cm

A bowl
Glass
Yellow metal mounts of garland frieze
Europe, 19th century

Jarra Arte nova
Em pasta de vidro
Decoração relevada em tons de castanho e
laranja representando crisântemos
Assinada
Alt.: 15,5 cm

An Art Nouveau vase
Glass paste
Reliefs decoration in shades of brown and
orange depicting chrysanthemums
Signed

JARRA ARTE NOVA DAUM
NANCY
Em pasta de vidro fosco em
tons de verde, castanho e rosa
representando flores
Marcada na base
Alt.: 18 cm

An Art Nouveau Daum vase
Glass paste of floral decoration in
shades of green, brown and pink
Marked to base
€ 500 - 700

€ 400 - 600

€ 80 - 120

196

CENTRO DE MESA
Em cristal baccarat com montures em
bronze
Monograma coroado gravado na taça
Marcado na base
França, séc. XIX/XX
18x40x27 cm

A centrepiece
Bronze mounted Baccarat crystal
Engraved crowned monogram to bowl
Marked to base
France, 19th / 20th century
€ 500 - 700

163

162

197

GRANDE PRATO ARMORIADO
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde representando ao centro armas tradicionais
atribuídas a D. Luís Peregrino de Ataíde (5º. serviço)
Aba ricamente decorada com motivos florais e mascarões
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelos e esbeiçadelas restauradas)
Diam.:46,5 cm
Nota: Alguns autores atribuem os serviços com este brasão à família italiana Marini, família abastada
ligada à marinha mercante. Segundo David Howard e John Ayers, este brasão consta do Ex Libris
de Pietro Marini de Barnabita que viveu em meados do séc. XVIII, membro ilustre da família Marini.
Estes autores adiantam ainda que, embora se possam encontrar brasões de famílias portuguesas
com o timbre touro saliente e bandado, não se encontra nenhum brasão com as duas partes
em simultâneo, considerando, por isso, impossível para os autores atribuir estes serviços a uma
família portuguesa. Em contraponto, Nuno de Castro remete para um pelourinho em Atouguia da
Baleia, cujas faces representam as Armas Ataíde e a figura de um touro, argumentando ainda que
um serviço desta dimensão poderá ter servido familiares directos de D. Luís Peregrino de Ataíde.
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 115.

A large armorial plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled decoration with central armorial attributed to Luís Peregrino de Ataíde
(5th dinner set)
Floral and classical masks decoration to tab
Kangxi reign (1662-1722)
(restored hairlines and chips)
Some scholars identify this armorial as belonging to the Marini family, a wealthy Italian family of merchant
shippers. According to David Howard and John Ayers, this armorial shield is recorded in the book plates of
Pietro Marini de Barnabita, an illustrious member of the Marini family who lived in the mid 18th century. These
authors also refer that although it is possible to identify Portuguese families with the salient and banded bull
crest, no shield is known with both parts simultaneously, hence being impossible for those authors to match these
features to a Portuguese family. Nuno de Castro, however, points out to a pillory at Atouguia da Baleia, whose
elevations feature the Ataíde heraldic and a bull, hence arguing that a set of this dimension could have been used
by direct relatives of Luís Peregrino de Ataíde
€ 10.000 - 15.000

165

164

198

TRAVESSA OVAL ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada
representando as armas de António de
Araújo e Azevedo, 1º Conde da Barca
Aba com reservas a sépia representando
paisagens orientais
Período Jiaqing (1796-1820)
26,5x34 cm
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro, “A
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império,
Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,
2007, p. 203.

An oval armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial
shield for António Araújo e Azevedo, 1st Count
of Barca
Sepia oriental landscapes cartouches to tab
Jiaqing reign (1796-1820)

200

PRATO “MENINOS DA PALHAVÃ”
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul, dourado e rouge-de-fer com monograma e coroa
real ao centro
Decoração atribuída ao Colégio Real dos Nobres de Lisboa
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império, Portugal/Brasil", Lisboa, 2007, p. 175;
A. Varela Santos, "Portugal na Porcelana de China", Vol. III, p. 858.

A “Meninos de Palhavã” plate
Chinese export porcelain
Blue, gilt and iron oxide decoration with monogramed central royal crown
Decoration attributed to the “Real Colégio dos Nobres” in Lisbon
Qianlong reign (1736-1795)
€ 3.000 - 4.000

€ 2.000 - 3.000

199

TRAVESSA OVAL ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com
armas de Izidoro Jaime de Almeida Sousa
Sá e Lancastre (1770-1820] - Governador e
Capitão-General em Moçambique
Periodo Qianlong (c. 1795)
33x29,5 cm
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro, A
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império Portugal/Brasil”, p. 174.

An oval armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with coat of
arms by Izidoro Jaime de Almeida Sousa Sá e
Lancastre (1770-1820] - Governor and CaptainGeneral in Mozambique
Qianlong period (c. 1795)
€ 2.000 - 5.000

167

166

201

TRAVESSA ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com
armas de Francisco António da Veiga
Cabral da Câmara Pimentel, 1º. visconde
de Mirandela (2º serviço)
Período Qianlong (c. 1795)
20x28,5 cm
Bibliografia/Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China - 500 Anos de Comércio”, vol. II,
p. 630;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 177;
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na
Porcelana da China Qing, pp. 210-211

An armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial
shield for Francisco António da Veiga Cabral da
Câmara Pimentel, 1st Viscount of Mirandela
(2nd dinner set)
Qianlong reign (ca. 1795)
€ 1.000 - 2.000

203

PAR DE TRAVESSAS ARMORIADAS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com
armas de Francisco António da Veiga
Cabral da Câmara Pimentel, 1º. visconde
de Mirandela (2º serviço)
Período Qianlong (c. 1795)
(pequenos desgastes no dourado)
(esbeiçadelas)
27,5x36 cm
Bibliografia/Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China - 500 Anos de Comércio”, vol. II,
p. 630;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 177;
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na
Porcelana da China Qing, pp. 210-211

A pair of armorial serving platters
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial
shield for Francisco António da Veiga Cabral da
Câmara Pimentel, 1st Viscount of Mirandela
(2nd dinner set)
Qianlong reign (ca. 1795)
(minor wear to gilding and chips)
€ 4.000 - 6.000

202

TRAVESSA ARMORIADA
Em porcelana da China para
exportação
Decoração policromada e dourada
com armas de Francisco António
da Veiga Cabral da Câmara
Pimentel, 1º. visconde de Mirandela
(2º serviço)
Período Qianlong (c. 1795)
(pequenos defeitos)
32x40,5 cm
Bibliografia/Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na
Porcelana da China - 500 Anos de
Comércio”, vol. II, p. 630;
Nuno de Castro, “A Porcelana
Chinesa ao Tempo do Império”, p.
177;
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa
na Porcelana da China Qing, pp.
210-211

An armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with
armorial shield for António da Veiga
Cabral da Câmara Pimentel, 1st
Viscount of Mirandela (2nd dinner set)
Qianlong reign (ca. 1795)
(minor faults)
€ 2.000 - 3.000

169

168

204

206

TRAVESSA OVAL ARMORIADA

TRAVESSA OVAL ARMORIADA

Em porcelana da China para exportação
Decoração a sépia e dourado com
armas de Pedro Joyce (1788-1870) e de
Domingos Joyce (1786-?)
Período Jiaqing (1796-1820)
30x37,5 cm
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro,
•"A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império•", p. 208

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando ao
centro armas de D. Henrique de Meneses,
3º marquês de Louriçal e 7º conde da
Ericeira
Período Qianlong (1736-1795)
31x37 cm
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro, "Porcelana da China ao
Tempo do Império", p. 184;
A. Varela Santos, "Portugal na Porcelana
da China - 500 Anos de Comércio", vol. IV,
pp. 1244-1248.

An oval armorial serving platter
Chinese export porcelain
Sepia and gilt decoration with armorial shield
for Pedro Joyce (1788-1870) and Domingos
Joyce (1786-?)
Jiaqing reign (1796-1820)
€ 3.000 - 5.000

An armorial serving tray
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with central shield for
Henrique de Meneses, 3rd Marquess of Louriçal
and 7th Count of Ericeira
Qianlong reign (1736-1795)
€ 1.200 - 1.600

205

PAR DE TRAVESSAS ARMORIADAS
Em porcelana da China para exportação
Com decoração policroma, representando
ao centro armas de Francisco António da
Silva Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1º
serviço
Período Jiaqing (1796-1800)
23x30 cm
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa
ao Tempo do Império - Portugal/Brasil".
Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 222;
Pedro Dias "Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing". Lisboa: Fundação
Macau, 2014, pp. 310-311.

A pair of armorial serving trays
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with central shield for
Francisco António da Silva Mendes da Fonseca
(1792-1831) - 1st dinner set
Jiaqing reign (1796-1800)
€ 2.000 - 3.000

171

170
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MOLHEIRA DE ELMO INVERTIDO
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com esmaltes da
Família Rosa, representando flores e armas de José
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo
Período Qianlong, c. 1780
(redecorado na europa)
13,5x16,5x8,5 cm
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do
Império”, p. 45;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China 500
anos de comércio”, vol. IV, pp. 1150-1153;
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na Porcelana da
China Qing”, pp. 146-147.

An inverted helm sauceboat
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled decoration
with flowers and armorial shield for José Mascarenhas Pacheco
Pereira Coelho de Melo
Qianlong reign, ca. 1780
(redecorated in Europe)
€ 600 - 800

208

BULE

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa,
representando flores e armas de José Mascarenhas Pacheco Pereira
Coelho de Melo
Período Qianlong, c. 1780
(redecorado na europa)
Alt.: 14,5 cm
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 45;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China 500 anos de
comércio”, vol. IV, pp. 1150-1153;
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”, pp.
146-147.

A teapot
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled decoration with flowers and
armorial shield for José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo
Qianlong reign, ca. 1780
(redecorated in Europe)
€ 1.000 - 1.200

210

TRAVESSA RECORTADA
ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração com esmaltes em tons de
“rouge de Fer”, esmaltes da família rosa e
dourado com as armas de Pedro António
Libânio da Costa Pina Manique
Bordo decorado em tons de azul sob
vidrado com elementos vegetalistas
estilizados e borboletas
Período Qianlong (c. 1795)
30,5x36,5 cm
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro,
A porcelana Chinesa e os Brasões do
Império, 1987, p. 175

A scalloped armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” and iron
oxide enamelled decoration with armorial shield
for Pedro António Libânio da Costa de Pina
Manique
Blue underglaze decoration to tab of stylised
foliage motifs and butterflies
Qianlong reign, (ca. 1795)
€ 3.000 - 5.000

211

TRAVESSA OVAL ARMORIADA

209

PAR DE PRATOS ARMORIADOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com armas de D.
Cristóvão Pereira de Castro
China, período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadela e cabelos)
Diam.: 25 cm
Bibliografia/Literature:
Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa ao Tempo do
Império” p. 189 e Santos Varela “Portugal na porcelana
da China 500 anos de comércio” Vol. IV pp. 1275-1277

A pair of armorial plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial shield for
Cristovão Pereira de Castro
China, Qianlong reign (1736-1795)
(chips and hairlines)

Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul com brasão ao centro
de José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro
Corte-Real de Sampaio (1771-1840)
Período Jiaqing, c. 1795
27x33 cm
Bibliografia/Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China - 500 anos de comércio”, v. 4,
Arte Mágica, pp. 1283 a 1287.

An oval armorial serving platter
Chinese export porcelain
Blue decoration with central armorial shield for
José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro CorteReal de Sampaio (1771-1840)
Jiaqing reign, ca, 1795
€ 2.000 - 3.000

€ 1.400 - 1.800

173

172

212

TRAVESSA RECORTADA
ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada
Aba recortada com ramos de flores e frisos
a verde e rouge-de-fer
Brasão ao centro com armas de D. Manuel
Bernardo de Melo e Castro (neto do 4º
Conde das Galveias)
Período Qianlong, c. 1770
(pequenas esbeiçadelas)
27x33 cm
Bibliografia/Literature:
João Rodrigues Calvão (coord.),
“Caminhos da Porcelana - Dinastias Ming e
Qing”, Fundação Oriente, p. 229;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 155;
Jenny Dreyfus, “Louça da Aristocracia no
Brasil”, pp. 121 e 122.

A scalloped armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
Scalloped tab of floral motifs and green and iron
oxide friezes
Central armorial shield for Manuel Bernardo
de Melo e Castro (grandson to the 4th count of
Galveias)
Qianlong reign, ca. 1770
(minor chips)

214

COVILHETE RECORTADO ARMORIADO
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com armas de D. Gaspar de Saldanha e Albuquerque,
irmão do 1º conde da Ega
Inscrição “Saldanha de Albuquerque”
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
Bibliografia/Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 anos de Comércio”,
vol. II, pp. 616-622;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p.151.

A scalloped armorial deep saucer
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial shield for Gaspar de Saldanha e Albuquerque,
brother to the 1st count of Ega
Inscribed “Saldanha de Albuquerque”
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)
€ 2.000 - 3.000

€ 3.800 - 5.500

213

TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
Aba recortada com ramos de flores e frisos
a verde e rouge-de-fer
Brasão ao centro com armas de D. Manuel
Bernardo de Melo e Castro (neto do 4º
Conde das Galveias)
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770
27x33 cm
Bibliografia/Literature:
João Rodrigues Calvão (coord.),
“Caminhos da Porcelana - Dinastias Ming e
Qing”, Fundação Oriente, p. 229;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 155;
Jenny Dreyfus, “Louça da Aristocracia no
Brasil”, pp. 121 e 122.

A scalloped charger
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
Tab decorated with bouquets and green and
rouge-de-fer friezes Coat-of-arms of D. Manuel
Bernardo de Melo e Castro (grandson of the 4th
Conde das Galveias)
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770
€ 3.800 - 5.500

175

174

215

TRAVESSA ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Representando ao centro armas de família
europeia
Período Qianlong (1736-1795)
23,5x30 cm

An armorial serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled porcelain
European armorial shield to centre
Qianlong reign (1736-1795)
€ 300 - 500

217

PAR DE PEQUENAS TERRINAS
ARMORIADAS
Em porcelana da China para exportação
Decoradas a azul sob vidrado e com
esmaltes da Família Rosa representando
armas de família europeia
Pomos das tampas em forma de flor e
pegas entrançadas, decoradas com folhas
e frutos
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
(pequenos restauros)
16x20x12 cm

A pair of small armorial tureens
Chinese export porcelain
Blue underglaze and “Famille Rose” enamelled
decoration with European armorial shield
Flower shaped lid pommels and braided handles
of foliage and fruits decoration
Qing dynasty, 18th / 19th century
(minor restoration)
€ 700 - 1.000

216

PAR DE TRAVESSAS
Em porcelana da China para exportação
Decoradas com esmaltes da Família Rosa
e dourado
Representando ao centro pássaro com
escudete e monograma
Período Qianlong (1736-1795)
17,5x25,5 cm

A pair of serving platters
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled
porcelain
Central shield with bird and monogram
Qianlong reign (1736-1795)
€ 500 - 800

177

176

218

RARO BULE
Em porcelana da China para o mercado português
Decorado com esmaltes da Família Rosa representando nos dois lados
a deusa Juno e medalhão com os bustos da Rainha D. Maria I e do Rei
D. Pedro III de Portugal
Período Qianlong, c. 1777
Nota: Esta peça faz parte do serviço comemorativo da coroação a 13
de Maio de 1777 de Rainha Dona Maria I (1734-1816) e do seu marido
o Rei D. Pedro III (1717-1786)
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro - “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império, Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p.
280.

A rare teapot
In Chinese porcelain for the Portuguese market
Decorated with Famille Rose enamels representing the goddess Juno on both
sides and a medallion with the busts of Queen D. Maria I and King D. Pedro
III of Portugal Qianlong Period, c. 1777
Note: This piece is part of the service commemorating the coronation on 13
May 1777 of Queen Dona Maria I (1734-1816) and her husband King D.
Pedro III (1717-1786)
€ 3.000 - 5.000

179

178

219

222

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada
representando motivos vegetalistas e
geométricos
Período Jiaqing (1796-1820)
26,5x33,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Com decoração policromada e medalhões
a sépia representando paisagem
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX

TRAVESA OVAL

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA

A tureen with cover and tray
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with sepia medallions
with landscape
Qing dynasty, 18th / 19th century

An oval serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with foliage and
geometric motifs
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 1.000 - 1.600

€ 120 - 180

220

COVILHETE RECORTADO
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)

A scalloped deep saucer
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 120 - 180

221

COVILHETE DE ABA RENDILHADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração representando paisagem com pagodes
Período Qianlong, c.1760
(desgaste nos dourados)
Diam.: 21 cm
Decoração semelhante à do serviço que pertenceu a
Francisco José da Rocha, 1º Barão de Itamarati
Bibliografia/Literature: Nuno de Castro, A porcelana
chinesa ao tempo do Império - Portugal-Brasil, AC
Editores, 2007, p. 294

A pierced tab deep saucer
Chinese export porcelain
Landscape with pagodas decoration
Qianlong reign, ca. 1760
(wear to gilding)
Decoration identical to that of the set belonging to
Francisco José da Rocha, 1st Baron of Itamarati
Literature: Nuno de Castro, A porcelana chinesa ao tempo
do Império - Portugal-Brasil, AC Editores, 2007, p. 294
€ 300 - 500

181

180
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226

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Verde
representando flores, pássaros e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos defeitos e cabelo na aba)
33,5x43,5 cm

Em porcelana da China
Composta por três potes com tampa e duas jarras
Com decoração moldada e policromada representando
romãnzeiras e pessegueiros com flores e frutos
Tampas dos potes com pomos zoomórficos
Jarras decoradas no interior, junto ao bordo, com cercadura de
motivos florais e ruyi
Dinastia Qing, séc. XVIII
(pequenos defeitos; um pote e uma jarra partidos e colados)
Alt.: 33 cm (potes)
Alt.: 29,5 cm (jarras)

GRANDE TRAVESSA OITAVADA

A large octagonal tray
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration with flowers, birds and insects
Kangxi reign (1662-1722)
(minor faults and tab hairline)
€ 2.200 - 3.000

GARNITURE DE CINCO PEÇAS

A five piece garniture
Chinese porcelain
Three vases with covers and two vases
Moulded and polychrome decoration with pomegranate and peach trees
with flowers and fruits
Zoomorphic lid pommels
Vases with inner decoration to rim and floral and ruyi motifs border
Qing dynasty, 18th century
(minor faults, two vases broken and glued)
€ 3.500 - 5.000

224

TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Verde
representando flores, pássaros e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(restaurada)
21,5x31,5 cm

An octagonal serving tray
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration with flowers, birds and insects
Kangxi reign (1662-1722)
(restored)
€ 800 - 1.200

225

PRATO FAMÍLIA VERDE
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Verde
representando motivos florais e bandas de ruyi e
padrão geométrico
Base com pé concavo
Período Kangxi, séc. XVII
(pequenas esbeiçadelas restauradas e cabelo)
Diam.: 32 cm

A “Famille Verte” plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled decoration with
flowers ruyi bands and geometric pattern
Concave foot
Kangxi reign, 17th century
(minor restored chips and hairline)
€ 1.000 - 1.500

183

182
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TERRINA REDONDA
Em porcelana da China para exportação
Decoração Imari representando flores e
motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(falta da tampa, cabelos, esbeiçadelas e
desgastes)
14,5x30 cm

A rounded tureen
Chinese export porcelain
Floral and foliage Imari decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(missing cover, hairlines, chips and wear)
€ 300 - 500

229

GARNITURE DE CINCO PEÇAS
Em porcelana da China
Composta por três vasos com tampa e
duas jarras
Com corpos facetados e decoração
a azul sob vidrado representando
enrolamentos vegetalistas e reservas
com vistas de jardim e figuras femininas
Tampas dos vasos com pomos em
forma de leões
Período Kangxi (1662-1722)
Com marcas do período na base
(faltas e restauros)
Alt.: 23,5 cm (vasos com tampa)
Alt.: 20 cm

A five piece garniture
Chinese porcelain
Three vases with covers and two vases
Faceted bodies of blue underglaze decoration
with foliage scrolls and cartouches with
garden views and female figures
Lion shaped lid pommels
Kangxi reign (1662-1722)
Period marks to underside
(losses and restoration)
€ 1.000 - 1.500

228

PAR DE GALHETAS ‘IMARI’
Em porcelana da China para exportação
Decoradas a azul sob vidrado, rougede-fer e dourado com motivos florais e
reservas com paisagens
Dinastia Qing, séc. XVIII
(pequenas falhas de vidrado)
Alt.: 13 cm

A pair of ‘Imari’ cruets
Chinese export porcelain
Blue underglaze, iron oxide and gilt decoration
with flowers and landscape cartouches
Kangxi reign (1662-1722)
(minor losses to glaze)
€ 300 - 400

230

PAR DE POTES ‘IMARI’
Em porcelana da china para exportação
Com decoração a azul sob vidrado, rougede-fer e dourado representando vista de
jardim com faisão
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 22 cm

A pair of ‘Imari’ vases
Chinese export porcelain
Blue underglaze, iron oxide and gilt decoration
with garden view and pheasant
Kangxi reign (1662-1722)
€ 2.200 - 2.800

185

184

231

PAR DE POTES ‘IMARI’ COM TAMPA
Em porcelana da China
Decorados a azul sob vidrado, rouge-de-fer e dourado
Representando vistas de jardim com faisões., rochedos e peónias
Com cercaduras de pétalas de lótus junto às base e frisos de ruyi
com padrões florais nos ombros
Período Kangxi (1662-1722)
(um pote e uma tampa com restauros)
Alt.: 90 cm

A pair of ‘Imari’ vases with covers
Chinese porcelain
Blue underglaze, iron-oxide and gilt decoration of garden view with
pheasants, rocks and peonies
Lotus petals borders to base and ruyi friezes with floral motifs to shoulders
Kangxi reign (1662-1722)
(restoration to one pot and to one cover)
€ 12.000 - 18.000

187

186

232

234

Em porcelana da China para Exportação
Decoração a azul representando flores
Periodo Qianlong (1736-1795)
29x36,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Com decoração a azul representando no
interior vista de jardim com salgueiro,
rochedo, vedação e flores
Período Qianlong (1736-1795)
(defeitos)
14x59x35 cm

TRAVESSA FUNDA

A deep serving platter
Chinese export porcelain
Blue floral decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 250 - 300

BIDÉ

A bidet
Chinese export porcelain
Blue decoration with garden view with willow
tree, rocks, fence and flowers
Qianlong reign (1736-1795)
(faults)
€ 800 - 1.200

233

TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul ‘Cantão’ com paisagem
fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas, partida e gateada)
33x40 cm

An octagonal serving platter
Chinese export porcelain
Blue decoration with river view
Qianlong reign (1736-1795)
(chips, broken and stapled)
€ 150 - 200

189

188
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236
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240

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando
galos e flores
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.:10,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando
carpas
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 10,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decoração a grisaille dourado e rouge-defer representando “figuras mitológicas”,
representando Amor e Psique ou Flora e
Zéfiro Período
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 10,5 cm (o maior)

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada
representando parras e uvas
Período Qianlong (1736-1795)
40x47 cm

POTICHE

A small vase
Chinese export porcelain
Polychrome decoration of cockerel’s and flowers
Qianlong reign (1736-1795)
€ 120 - 180

POTICHE

A small pot
Chinese export porcelain
Polychrome decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 120 - 180

CONJUNTO DE DOIS POTICHES

A group of 2 small vases
Chinese export porcelain
Grisaille, gilt and iron oxide decoration with
mythological figures depicting Amor and Psyche
or Flora and Zephyr
Qianlong reign (1736-1795)

PAR DE TRAVESSAS OVAIS

A pair of oval serving platters
Polychrome and gilt decoration with vines and
grapes
Qianlong reign (1736-1795)
€ 2.000 - 3.000

€ 150 - 200

241

ONZE TAÇAS COM DOZE PIRES

238

UMA TAÇA COM DOIS PIRES
Em porcelana da China para exportação
Decoração em tons de rosa de flores
Período Qianlong (1736-1795)
4,5x9 cm (taça)
Diam.: 14 cm (pires)

One bowl and two saucers
Chinese export porcelain
Pink floral decoration
Qianlong reign (1736-1795)

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando
flores
Período Qianlong (1736-1795)
(faltas e defeitos)
4x7,5 cm (taça)
Diam.: 12 cm (pires)

Eleven bowls and twelve saucers
Chinese export porcelain
Floral polychrome decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(losses and faults)
€ 900 - 1.500

€ 60 - 80

239

TRAVESSA RECORTADA
Em Porcelana da China para exportação
Decoração com esmaltes da Família Rosa
representando flores e grinaldas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
265x33,5 cm

A scalloped serving platter
Chinese export porcelain
Floral and garlands “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)
€ 300 - 500

191

190

242

244

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
28,5x37,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decorados com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

TRAVESSA RECORTADA

A scalloped serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 500 - 800

PAR DE PRATOS

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with garden view with peacocks,
flowers and rocks
Qianlong reign (1736-1795)
€ 400 - 600

243

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 180 - 220

245

TRAVESSA FUNDA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
família rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
31x37,5 cm

A deep serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 300 - 500

193

192

246

249

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando cornucópias e motivos
florais
Com pegas zoomórficas
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
22,5x35x22,5 cm (terrina)
28x37 cm (travessa)

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa e
dourado, representando motivos florais
Pomo da tampa em forma de flor e pegas
zoomórficas
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
18x23,5x17 cm

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA

PEQUENA TERRINA

A tureen with cover and tray
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with cornucopias and flowers
Zoomorphic handles
Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)

A small tureen
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt floral “Famille Rose”
enamelled decoration
Flower shaped lid pommel and zoomorphic
handles
Qianlong reign (1736-1795)
(minor restoration)

€ 1.300 - 1.900

€ 500 - 800

247

PAR DE TAÇAS COM PIRES
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando
flores e grinaldas
Período Qianlong (1736- 1795)
(esbeiçadelas)
5x9,5 cm (taças)
Diam.: 14,5 cm ( pires)

A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Floral and garlands polychrome decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)

250

PAR DE TAÇAS COM PIRES
Em porcelana da China para exportação
Decoração em tons de rosa representando flores
Período Qianlong (1736- 1795)
(esbeiçadelas e cabelos)
4,5x9 cm (taça)
Diam.: 14 cm (pires)

A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Pink floral decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(chips and hairlines)
€ 80 - 120

€ 80 - 120

248

251

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais
Pomo da tampa em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa restaurada)
27x30,5x30,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Com aba recortada e decoração policromada
com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais e figura a tocar alaúde
Período Qianlong (1736-1795)
37x31 cm

TERRINA COM TAMPA

A tureen with cover
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
Fruit shaped lid pommel
Qianlong reign (1736-1795)
(restored cover)

TRAVESSA ‘TOCADOR DE ALAÚDE’

A ‘lute player’ serving platter
Chinese export porcelain
Scalloped tab and polychrome “Famille Rose”
enamelled decoration with flowers and lute player
Qianlong reign (1736-1795)
€ 1.200 - 1.600

€ 900 - 1.300

195

194

252

PAR DE VASOS EM FORMA DE URNAS
Em porcelana da China para Exportação
Decoração policromada e dourada com esmaltes da família
rosa representando flores e grinaldas
Tampa encimada por alcachofa
Dinastia Qianlong (1736-1795)
(restauros, pequenos desgastes)
Alt.: 42,5 cm
Este par de vasos em forma de urnas segue um modelo
fornecido pela Manufactura de Marieberg, na Suécia,
inspirados em modelos antigos produzidos em prata
Escandináva
Inicialmente destinadas ao mercado sueco, este tipo de urnas
acabaram por ser exportadas para outros países, entre os
quais Portugal e os Estados Unidos
Este modelo, mas em cor azul, surge na capa do livro “As
Companhias das índias e a Porcelana chinesa de encomenda”
da autoria do Historiador José Roberto Teixeira Leite sendo
reproduzidas na página 55 do mesmo estudo.

A pair of urn shaped vases
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled decoration with
flowers and garlands
Artichoke pommel
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration and minor wear)
This pair of urns follows a model supplied by the Swedish
Manufacture of Marieberg, which were inspired by ancestral
Scandinavian models.
Initially produced for the Swedish market they would
eventually be exported to other countries such as Portugal
and the USA
The same model but in blue appears on the cover of the
book “As Companhias das índias e a Porcelana chinesa de
encomenda” by the historian José Roberto Teixeira Leite and
on page 55 of the same publication

€ 4.000 - 6.000

197

196

253

PAR DE CÓMODAS D. MARIA
Em pau-santo
Decoradas com trabalho de marchetaria em pau-rosa, pau-cetim e outras
madeiras representando composições com pássaros, motivos florais e
baldaquinos
Com duas gavetas cada e tampos em mármore verde
Portugal, séc. XVIII
85x109x54 cm

A pair of D.Maria chests of drawers
Rosewood with rosewood, jacaranda, satinwood and other timbers marquetry
decoration with birds, floral motifs and drapes
Two drawers each and green marble tops
Portugal, 18th century
€ 8.000 - 12.000

199

198

254

MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marcheteria em paucetim representando instrumentos musicais e motivos
florais
(defeitos)
75,5x93x45,5 cm

A D.Maria (1777-1816) demi-lune cardtable
Rosewood with satinwood marquetry decoration depicting
musical instruments and floral motifs
€ 600 - 800

256

MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marcheteria em pau-cetim e
espinheiro representando motivos florais
Com uma gaveta
(defeitos)
74x87x43 cm

A D.Maria (1777-1816) cardtable
Rosewood
Satinwood and thornbush marquetry decoration
depicting floral motifs
One drawer
(defects)
€ 500 - 800

255

CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS
D. MARIA
Em murta
Decoração embutida com flores
Assento em palhinha
Portugal, séc. XIX
85x44,5x45 cm

A set of 4 D.Maria chairs
Myrtle wood
Floral inlaid decoration
Caned seats
Portugal, 19th century
€ 200 - 300

257

MEIA-CÓMODA D. MARIA
Em pau-santo e faixeada a pau-santo e outras
madeiras
Decoração embutida com vaso e motivos
vegetalistas
Duas gavetas tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
76,5x78,5x44 cm

A D.Maria chest of drawers
Solid and veneered rosewood and other timbers
Inlaid decoration with vase and foliage motifs
Two drawers and marble top
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)
€ 800 - 1.200

201

200

260
258

PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Decoração parcialmente entalhada
Pés de garra e bola
Assento em couro
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
102x46x50 cm

A pair of D.José chairs
Rosewood
Part carved decoration
Claw and ball feet
Leather seats
Portugal, 18th century
(losses and faults)

BERÇO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com cabeceira recortada e decorada com
entalhamentos
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso; embaladeira e pináculos
posteriores)
88x96x48 cm

A D.José cot
Rosewood
Scalloped headboard of carved decoration
Portugal, 18th century
(signs of wear; later rocking stand and spire
elements)
€ 500 - 700

€ 300 - 500

261

MESA DE JOGO ESTILO JORGE III
Em mogno e folheada a mogno
Tampo forrado a feltro verde
Inglaterra, séc. XIX/XX
74x90x90 cm

259

PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Tabelas recortadas
Pés de garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso)
125x55x50 cm

A George III style card table
Solid and veneered rosewood
Green baize inner lining
England, 19th / 20th century
€ 600 - 1.000

A pair of D.João V chairs
Rosewood and other timbers
Carved decoration with shells and foliage motifs
Claw and ball feet
Textile upholstered seats and backs
Portugal, 18th century
(signs of wear)
€ 250 - 300

203

202

262

FAUTEUIL D. JOSÉ
Em pau-santo
Com decoração entalhada e assento
estofado
Portugal, séc. XVIII

A D.José fauteuil
Rosewood
Carved decoration and upholstered seat
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

263

MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em pau-santo
Decoração entalhada
Caixa de formato retangular com ilhargas e frente recortada
Pernas de secção quadrangular galbadas, terminando em bola e garra
Duas gavetas e puxadores em bronze
Portugal, séc. XVIII
81x119x61 cm

A D.José side table
Rosewood
Carved decoration
Rectangular, scalloped shape
Cabriole legs of claw and ball feet
Two drawers with bronze handles
Portugal, 18th century
€ 13.000 - 18.000

205

204

265

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

A D.José bureau
Rosewood
Partially carved decoration
Interior with drawers and pigeon-holes
Four different sized long drawers
Brass metalware
Volute carved feet
Portugal, 18th C.
€ 1.500 - 2.500

264

CÓMODA D. JOSÉ
Em pau-santo
Decoração entalhada
Com três gavetões
Ferragens em metal amarelo, decoradas com
águia, concheados e motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII
(falta numa gaveta)
89x140x72 cm

A D.José chest of drawers
Rosewood
Carved decoration
Three long drawers
Yellow metal hardware with eagle, shells and foliage
motifs decoration
Portugal, 18th century
(loss to a drawer)
€ 2.000 - 3.000

207

206

266

CANAPÉ ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com decoração entalhada e estofos
forrados a veludo
Portugal, séc. XIX/XX
(sinais de uso e pequenas faltas)
125x156x57 cm

A D. José style settee
Rosewood
Carved decoration, velvet upholstery
Portugal, late 19th, early 20th century
(wear signs, small losses)
€ 800 - 1.200

268

MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ
Em vinhático
Tampo basculante de formato rectangular
Coluna central torneada
Pés de garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos, sinais de uso)
77x76x74,5 cm

A D.José tripod table
Brazilian mahogany
Rectangular tilting top
Turned shaft
Claw and ball feet
Portugal, 18th century
(minor losses and faults, signs of wear)
€ 600 - 800

267

PAR DE CADEIRAS D. JOÃO V
Em pau-santo e outras madeiras
Decoração entalhada com concheados e
motivos vegetalistas
Pés em garra e bola
Assento e costas forradas a tecido
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso)
125x55x50 cm

A pair of D.João V chairs
Rosewood and other timbers
Carved decoration with shells and foliage motifs
Claw and ball feet
Textile upholstered seats and backs
Portugal, 18th century
(signs of wear)

269

MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ/ D. MARIA
Em vinhático
Tampo circular basculante
Coluna central torneada
Assente sobre três pés de garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(faltas, defeitos e sinais de uso)
70x65 cm

A D.José/D.Maria tripod table
Brazilian mahogany
Circular tilt top
Turned central shaft
On three claw and ball feet
Portugal, 18th century
(losses, faults and signs of wear)
€ 400 - 600

270

MEIA-CÓMODA D. JOSÉ
Em pau-santo
Dois gavetões
Decoração entalhada com concheados
Pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(defeitos)
90x116x57 cm

A D.José chest of drawers
Rosewood
Two long drawers
Carved decoration with shells
Claw and ball feet
Portugal, 18th century
(faults)
€ 1.500 - 2.000

€ 300 - 500

209

208
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PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Com decoração entalhada, costas vazadas
e pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII

A pair of D.José chairs
Rosewood
Carved decoration, pierced backs and claw and
ball feet
Portugal, 18th century
€ 800 - 1.200

273

MEIA-CÓMODA ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com duas gavetas e uma gavetão
Decoração entalhada com concheados
Pés em garra e bola
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XX
81x108x62 cm

A D.José style chest of drawers
Rosewood
Two short and one long drawer
Carved decoration with shells
Claw and ball feet
Yellow metal hardware
Portugal, 20th century
€ 500 - 800

272

MESA DE JOGO JORGE II
Em mogno
Pés de garra e bola
Interior forrado a feltro verde
Inglaterra, séc. XVIII
(restauros)
74,5x80,5x43 cm

A George II card table
Mahogany
Claw and ball feet
Inner green baize lined top
England, 18th century
(restoration)
€ 1.000 - 1.500

274

CÓMODA D. JOÃO V
Em nogueira com tampo em vinhático
Com três gavetões e ferragens em metal
amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
105x66x125 cm

A D.João V chest of drawers
Walnut with Brazilian mahogany top
Three long drawers and yellow metal hardware
Portugal, 18th / 19th century
€ 1.200 - 1.500
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275

277

Em pau-santo com embutidos em paurosa
Com três gavetões e duas gavetas de
papel
Interior com gavetas e escaninhos
Pés de garra
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
112x128x66 cm

Em nogueira
Saiais com decoração entalhada
Pés de garra e bola
Duas gavetas e três gavetões
Ferragens em bronze dourado
Portugal, séc. XVIII
(restauros)
99x126x66,5 cm

PAPELEIRA D.JOSÉ/D.MARIA

A D.Maria bureau
Jacaranda with rosewood inlays
Three long drawers and two paper drawers
Inner drawers and pigeon holes
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)
€ 2.000 - 3.000

CÓMODA D. JOSÉ

A D.José chest of drawers
Walnut
Carved decoration aprons
Claw and ball feet
Two short and three long drawers
Gilt bronze hardware
Portugal, 18th century
(restoration)
€ 2.000 - 3.000

276

CÓMODA D. MARIA
Em pau-santo
Filetes em buxo
Com três gavetas e três gavetões
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
(restauros)
99,5x130,5x61 cm

A D.Maria chest of drawers
Rosewood
Boxwood filleted decoration
Three short and three long drawers
Yellow metal hardware
Portugal, 18th / 19th century
(restoration)
€ 1.500 - 2.000

213

212
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279

Em vinhático
Com um gavetão e duas gavetas
Ferragens em bronze dourado
82x110x62 cm

Faixeada a pau-santo com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
Gavetas e interior com espelho e
escaninhos
Portugal, séc. XVIII
(faltas, defeitos e sinais de uso)
73x94x53 cm

MEIO CÓMODA D. JOÃO V

A D.João V chest of drawers
Brazilian mahogany
One long and two short drawers
Gilt bronze hardware
€ 1.500 - 2.000

TOUCADOR D. JOSÉ

A D.José dressing table
Rosewood veneered of various timbers
marquetry decoration
Inner mirror, drawers and pigeon-holes
Portugal, 18th century
(losses, faults and signs of wear)
€ 800 - 1200

215

214

280

283

Em vinhático
Puxadores e espelhos das gavetas em
pau-santo
Três gavetas e dois gavetões
Pernas torneadas
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
98x117,5x60 cm

Em faia
Com decoração entalhada a emitar bambo
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 254 cm

CÓMODA ESTILO D. MARIA

A D.Maria style chest of drawers
Brazilian mahogany
Rosewood handles and escutcheons
Three short and two long drawers
Turned legs
Portugal, 19th century
(signs of wear, minor losses and faults)
€ 300 - 500

ESCADA VITORIANA

A Victorian step ladder
Beech
Carved bamboo simulating decoration
England, 19th century
€ 300 - 500

282

SECRETÁRIA DE SENHORA
ROMÂNTICA
Em pau-santo e folheada a pau-santo
Decoração embutida com concheados e
motivos vegetalistas
Alçado com três gavetas e elemento
decorativo vazado com flores e folhas
Interior com tampo forrado a pele,
gavetas, escaninhos e segredo
Uma gaveta
Séc. XIX
(defeitos)
123x105x58 cm

A Romantic Era lady’s desk
Solid and veneered rosewood
Shells and foliage motifs inlaid decoration
Upper section with three drawers and pierced
floral and foliage decorative element
Inner leather lined writing surface, drawers,
pigeonholes and secret compartment
One drawer
19th century
(Faults)
€ 800 - 1.200

281

CANAPÉ ESTILO D. MARIA
Em nogueira
Tabela com travessas recortadas
Laterais com travessas recortadas e
torneadas
Assento em palhinha
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
76x205x78 cm

A D.Maria style settee
Walnut
Scalloped and turned backs and sides
Caned seat
Portugal, 19th century
(signs of wear, minor losses and faults)
€ 200 - 300

217

216
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CADEIRA ESCADOTE
Em castanho
Portugal, séc. XX
90x40x36 cm

A metamorphic chair
Chestnut
Portugal, 20th century
€ 400 - 600

286

COMODA ESTILO D. JOSÉ/ D.MARIA
Em mogno
Com três gavetões e ferragens em metal amarelo
Séc. XX
(pequenos defeitos)

A D.José/D.Maria chest of drawers
Mahogany
Three long drawers and yellow metal hardware
20th century
(minor faults)
€ 500 - 800

287

MESA DE ENCOSTAR D. MARIA
Em nogueira e outras madeiras
Com uma gaveta
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
71,5x85x47 cm

285

MESA DE JOGO ESTILO D. MARIA
Em pau-santo e faixeada a a pau-santo
Decorada com filetes em espinheiro
Tampo de jogo forrado a feltro verde
Portugal, séc. XIX
75x87x40,5 cm

A D.Maria side table
Walnut and other timbers
One drawer
Portugal, 19th century
(signs of wear, minor losses and faults)

A D.Maria style card table
Solid and veneered rosewood
Thornbush filleted decoration
Inner green baize lined top
Portugal, 19th century

€ 200 - 300

€ 400 - 600

288

ESCADOTE DE BIBLIOTECA
Em faia
séc. XIX/XX
75x49x63 cm

Library steps
Beech
19th / 20th century
€ 300 - 400

219

218
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GRANDE CÓMODA ORATÓRIO D. MARIA
Em pau-santo
Corpo inferior com quatro gavetões e estirador
Decorado com filetes em buxo
Oratório com decoração entalhada em buxo
representando folhas de palma e acanto,
grinaldas e concheados
Cimalha semicircular, decorada com cabeça de
anjo entalhada e ladeada por dois pináculos
Portugal, séc. XVIII/XIX
303x147x62 cm

A large D.Maria chest of drawers/oratory
Rosewood
Lower section of four long drawers and drawing
board
Boxwood fileted decoration
Oratory of carved boxwood decoration with palms,
acanthus leaves garlands and shell motifs
Semi-circular crest, decorated with carved angel’s
head and flanked by two pinnacle finials
Portugal, 18th/19th century

290

CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS ROMÂNTICAS
Em mogno
Tabelas com travessas recortadas e entalhadas
Com assentos em palhinha
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso, restauros, pequenas faltas e defeitos)
82x45x47 cm

A set of for Romantic Era chairs
Mahogany
Scalloped and carved backs
Caned seats
Portugal, 19th century
(signs of wear, restoration, minor losses and faults)
€ 120 - 180

€ 4.500 - 6.500

291

MESA DE SALA DE JANTAR
Em mogno
Portugal, séc. XX
(com três tábuas de extensão)
75x105x135 cm (fechada)
75x105x253 cm (aberta)

A dining table
Mahogany
Portugal, 20th century
(three extension leaves)
€ 1.200 - 1.800

221

220

292

PAR DE CADEIRAS DE ESTRADO D. JOSÉ
Em madeira exótica
Assentos em couro lavrado
Brasil, séc. XVIII/XIX
85x48x42 cm

A pair of small D.José chairs
Exotic timber
Engraved leather seats
Brazil, 18th / 19th century
€ 900 - 1200

294

RARO BUFETE FILIPINO
Em pau-santo, com tampo em angelim
decorado com filetes embutidos em ébano
Com quatro gavetas e seis pernas
Pernas e travessas torneadas
Com escudetes, cantos e parafusos em ferro
Séc. XVII
(pequenos defeitos e restauros)
78x189x94 cm

A rare Spanish centre table
Rosewood of Angelim wood top of ebony inlaid
filets
Four drawers and six legs
Turned legs and stretchers
Iron hardware
17th century
(minor faults and restoration)
€ 6.000 - 8.000

295

MESA RENASCENTISTA
Em madeira faixeada a ébano e madeira
ebanizada
Decorada com filetes em marfim
Pernas e travessas torneadas e fiadores em
ferro forjado
Séc. XIX
57x84,5x49 cm

293

ESCRITÓRIO CONTADOR
Em sicupira e carvalho “flor”
Caixa com doze gavetas e parte inferior
com tampo de rebater
Ferragens de ferro
Trabalho Ibérico, séc. XVI/XVII
70x85x36 cm

A Renaissance table
Ebony veneered and ebonised wood
Ivory filleted decoration
Turned legs and stretchers and wrought iron
fasteners
19th century
€ 1.000 - 1.500

A writing cabinet
Sucupira and “flower” oak
Twelve drawers and lower fall front
Iron hardware
Iberian, 16th / 17th century
€ 2.000 - 3.000

223

222
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CONTADOR COM TREMPE
Em mogno e outras madeiras
Frisos tremidos
Trempe com saiais recortados e vazados
Pernas e travessas torneadas
Com nove gavetas
Ferragens e aplicações em metal amarelo
Portugal, séc. XX
(restauros)
139x90x45 cm

A cabinet on stand
Mahogany and other timbers
Ripple friezes
Scalloped and pierced aprons to stand
Turned legs and stretchers
Yellow metal hardware
Portugal, 20th century
(restoration)

298

ARCA
Em pau-santo e vinhático
Decoração entalhada com tremidos
Saial entalhado e recortado com Quimeras e motivos vegetalistas
Ferragens em metal amarelo
Com um tampo e duas gavetas
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos)
94x143x54 cm

A chest
Rosewood and Brazilian mahogany
Carved rippled decoration
Carved and scalloped apron with Chimera figures and foliage motifs
Yellow metal hardware
Two drawers
Portugal, 19th century
(losses and faults)
€ 600 - 800

€ 1.000 - 1.500
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MESA BUFETE
Em pau-santo e vinhático
Pernas e travessas torneadas
Duas gavetas simulando seis
Ferragens em metal amarelo recortado e
vazado
Séc. XIX/XX
75x93x60 cm

A “bufete” centre table
Rosewood and Brazilian mahogany
Turned legs and stretchers
Two drawers simulating six
Scalloped and pierced yellow metal
19th / 20th century
€ 400 - 600

225

224
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MOLDURA ESTILO D. JOÃO V
Em bronze dourado
Concheados e motivos vegetalistas
Marcado H. Leitão Lisboa
39x29 cm

A D.João V style frame
Gilt bronze
Shells and foliage motifs decoration
Marked “H. Leitão Lisboa”
€ 80 - 120

300

CONJUNTO DE DUAS BARRETINAS DE PEQUENAS
DIMENSÕES
Em pele de cação
Uma delas com pequeno faqueiro em prata Holandesa
Composto por: 6 colheres, 5 facas e 5 garfos
Fechos e ferragens em prata com marcas de garantia de
Amesterdão
Séc. XIX/XX
Alts.: 21 cm e 9 cm

A set of two small knife boxes
Shark skin
One with a small Dutch silver canteen of cutlery
6 spoons, 5 knives and 5 forks
Silver hardware
Amsterdam assay-marks
19th / 20th century
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CADEIRA DE BRAÇOS MINIATURA
D. MARIA AO GOSTO LUÍS XVI
Em nogueira entalhada
Espaldar e assentos em palhinha
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso, faltas e defeitos)
45x38x30 cm

A miniature Louis XVI armchair
Carved walnut
Caned back and seat
France, 18th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 100 - 200
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ESPELHO
Em mogno e folheado de raiz de mogno
Decoração entalhada e parcialmente dourada com
motivos vegetalistas e contas
Portugal, séc. XIX
(restauros, sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
157x97 cm

A mirror
Solid and veneered mahogany
Caved and part-gilt foliage motifs and beading decoration
Portugal, 19th century
(restoration, signs of wear, minor losses and faults)
€ 400 - 600

€ 80 - 120
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CAIXA PARA CHÁ VICTORIANA
Em pau-santo
Interior com dois compartimentos para
chás
Inglaterra, séc. XIX
14x20x12 cm

A Victorian tea caddy
Rosewood
With wo tea compartments
€ 150 - 200
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CAIXA GUARDA-JÓIAS VICTORIANA
Em raiz de nogueira
Interior forrado a veludo bordeaux
Aplicações e fechadura em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX/XX
12x28x21 cm

A Victorian jewellery box
Burr walnut
Bordeaux velvet lining
Yellow metal mounts and lock
England, 19th / 20th century
€ 120 - 180
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PUTTO COM LIRA
Pequena figura em bronze
Possivelmente romano
Representando putto com lira
Base em mármore

Putto playing lyre
Bronze figure
Possibly Roman
With marble base of later date
€ 250 - 350
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ESPELHO
Moldura barroca em madeira entalhada e
dourada representando folhas de acanto
Portugal, séc. XVIII
113,5x160 cm

A mirror
Baroque carved and gilt wooden frame of
acanthus leaves decoration
Portugal, 18th century
€ 600 - 800
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FRAGMENTO DE TALHA
Em madeira entalhada e dourada
Representando motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
61,5x45 cm
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BIOMBO DE TRÊS FOLHAS

A carved wooden fragment
Carved and gilt wood of foliage motifs
decoration
Portugal, 18th century
(losses and faults)

Óleo sobre tela
Decoração com cartelas representando
paisagens com pássaros, menino músico
e flores
Europa, séc. XVIII
(faltas, defeitos e restauros)
144x60 cm (cada folha)

€ 200 - 300

A three leaf screen
Oil on canvas
Cartouche decoration of landscapes with birds,
putto and flowers
Europe, 18th century
(losses, faults and restoration)
€ 300 - 500
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PAR DE TOCHEIROS
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CAMA D. MARIA
Em nogueira parcialmente dourada
Cabeceira pintada com grinaldas de
flores e reserva ao centro representando
paisagem com mosteiro e figuras
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
165,5x126,5x190 cm

Em madeira e gesso entalhado
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 67 cm

A pair of large candlestands
Carved wood and gesso
Portugal, 18th century
(minor losses and faults)
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PAR DE TOCHEIROS
Em madeira e gesso entalhado
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 67 cm

A pair of large candlestands
Carved wood and gesso
Portugal, 18th century
(minor losses and faults)
€ 250 - 400

€ 250 - 400

A D.Maria bed
Part gilt walnut
Headboard decorated with flower garlands and
central cartouche with landscape, monastery
and figures
Portugal, 18th/19th century
(losses and faults)
€ 300 - 500
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FRAGMENTO DE TALHA
Em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XVIII/XIX
Comp.: 14o cm

A carved fragment
Carved and gilt wood
Portugal, 18th / 19th century
€ 600 - 800
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RESPLENDOR
Fragmento de talha
Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Portugal, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)
Diam.: 90 cm

A radiant halo
Fragment
Carved, gilt and polychrome wood
Portugal, 18th / 19th century
(minor losses and faults)
€ 900 - 1.500
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PAR DE MEDALHÕES
Cenas de caça com figuras em relevo
Em madeira e gesso pintado a dourado
Europa, séc. XIX/XX
26,5x21 cm

A pair of medallions
Hunting scenes reliefs
Wood and painted and gilt gesso
Europe, 19th / 20th century
€ 200 - 300
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ESPELHO BARROCO

Em madeira ricamente entalhada representando putti, enrolamentos e motivos
vegetalistas
Europa, séc. XVII/XVIII
(faltas, defeitos, restauros e vestígios de
insectos xilófagos)
156x100 cm

Wooden mirror with cherubs
Deep varved wood with putti, scrolls and foliage
motifs
Europe, 17th/18th century
(losses, faults, restoration and evidence of
woodworm)
€ 800 - 1.200
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Par de esculturas de suspensão em
madeira entalhada e policromada
Portugal, séc. XVIII
(pequenas falhas e defeitos)
Alt.: 74 cm

Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 86 cm

Angels
A pair of carved and polychrome wooden
suspension sculptures
Portugal, 18th century
(minor losses and faults)

A pair of large candle holding figures
Carved, gilt and polychrome wood
Portugal, 18th century
(losses and faults)

ANJOS

€ 3.000 - 4.000

PAR DE FIGURAS CANDELÁRIAS

€ 3.000 - 5.000
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CRISTO
Escultura em vulto perfeito em madeira
entalhada
Portugal, séc. XVII/XVIII
Alt.: 150 cm

A Christ
Carved wood
Portugal, 17th / 18th century
€ 1.000 - 1.500
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ORATÓRIO D. JOSÉ
Em madeira pintada e policromada com
entalhamentos representando elementos
vegetalistas, concheados e cabeças de
anjos
Interior pintado representando flores e
folhas
Portugal, séc. XVIII
188x115x53 cm

A D.José oratory
Painted and polychrome wood of carved foliage,
shells and angel’s heads decorative elements
Inner painted decoration of flowers and foliage
motifs
Portugal, 18th century
€ 1.500 - 2.500
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NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em marfim
Europa, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 19,5 cm

The Madonna and Child
Ivory sculpture
Europe, 19th century
(minor defects)
€ 400 - 600
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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Decoração parcialmente dourada e
policromada
Peanha posterior em madeira pintada e
dourada
Séc. XVIII
Alt.: 9 cm

Our Lady of the Conception
Ivory Indo-Portuguese sculpture, with gildings
Carved, painted and gilt wood base of later date
18th century
€ 800 - 1.200
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CRISTO CRUCIFICADO
AGONIZANTE
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Com cruz em madeira entalhada de forma
naturalista
Séc. XVIII (1ª metade)
(pequenas faltas e restauros)
Alt.: 42 cm (Cristo)
Alt.: 102,5 cm (cruz)
Exposição/Exhibition:
“Imaginária em marfim na Ilha de S.
Miguel”, Museu Carlos Machado, Ponta
Delgada. Catálogo p.53, il. 97.

The Agonising Christ
Indo-Portuguese ivory sculpture
Naturalistic carved wooden cross
18th century (1st-half )
(minor losses and restoration)
€ 3.000 - 4.000
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PAR DE ASAS
Em marfim Indo-Português
Decoração parcialmente policromada e
dourada
Séc. XVI/XVII
16x12,5 cm (maior)

A pair of wings
Indo-Portuguese ivory
Part polychrome and gilt decoration
16th / 17th century
€ 500 - 700
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PAR DE GRANDES ASAS DE S. MIGUEL ARCANJO
Em marfim indo- português
Decoração policromada e dourada
Séc. XVII
(defeitos, sinais de uso, uma das asas partida e restaurada com
arame)
28x14 cm

A pair of large Saint Michael’s wings
Indo-Portuguese ivory
Polychrome and gilt decoration
17th century
(faults, signs of wear, one wing broken and wire restored)
€ 1.500 - 2.000
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CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim
Séc. XVII/XVIII
(dedos colados)
Alt.: 57,8 cm
Bibliografia/Literature:
TARDY - “Les Ivoires - Évolution
Décorative du ler Siècle a nos Jours Première Partie, Europe”. Paris: Tardy,
1972, pp.81-83.

A Crucified Christ
Ivory sculpture
17th / 18th century
(glued fingers)
€ 17.000 - 22.000
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CRISTO CRUCIFICADO
Escultura Indo-portuguesa em marfim parcialmente pintada e dourada
Base e cruz em pau-santo com entalhamentos dourados e aplicações em
prata relevada
Séc. XVIII
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
(falta de dois dedos, base com pequenos defeitos, pequena falta, vestígios
de insectos xilófagos)
Alt.: 63,5 cm (cristo)
Alt.: 158 cm (total)
Nota: Exemplar idêntico integra as colecções do Museu Nacional Machado
de Castro com o inventário nº 2099.
Bibliografia/Literature:
AA.VV., “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1991, p.154, nº 427 e 428.

A Crucified Christ
Part painted and gilt Indo-Portuguese ivory sculpture
Rosewood cross and stand of gilt carved elements and applied silver mounts
18th century
Unmarked
(two fingers missing, minor faults to stand, minor loss, evidence of woodworm)
€ 20.000 - 30.000
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TERMINAÇÃO DE CRUZEIRO MANUELINO
Escultura em mármore
Representando cruz com terminações flordelisada e pietá
Verso com S. Jerónimo penitente aos pés do Crucifixo
Portugal, provavelmente Évora (1520-25)
84x34x26 cm
Nota:
Peça arrolada pelo Património Nacional Português

A Manueline decorative cross element
Marble sculpture
Fleurs-de-lis cross finials and Pieta to reverse
Obverse with kneeling Penitent Saint Jerome
Portugal, probably Évora (1520-25)
Note:
This work of art is inventoried by the Portuguese government.
€ 25.000 - 35.000
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242

Note

NOTA AO LOTE 327

TERMINAÇÃO DE CRUZEIRO MANUELINO

A Manueline Cross Terminal

Conjunto formado por uma cruz esculpida e por um capitel circular,
correspondente ao topo superior de um cruzeiro executado nos inícios
do século XVI em estilo manuelino. Estes dois elementos encaixam
um no outro através de um par de espigões em ferro, substituindo, ou
sobrepondo-se, ao sistema de encaixe original. A face inferior do capitel
permite ver também o encaixe circular que fazia a ligação à coluna de
sustentação, pelo que os referidos espigões serão fruto de intervenção
posterior. Na época em que este conjunto foi produzido, os cruzeiros
eram estruturas relativamente comuns, implantando-se junto às igrejas,
nos terreiros e praças mais relevantes das vilas e cidades, bem como
junto a encruzilhadas situadas fora do espaço habitado. Normalmente
abrigados por uma cobertura singela, de dimensões variáveis, os
cruzeiros erguiam-se sobre uma plataforma de dois ou três degraus
e eram particularmente venerados no período pascal, favorecendo
práticas devocionais coletivas de genuflexão ou de circunvolução,
acompanhadas pela murmuração das ladainhas típicas desse ciclo
litúrgico. Tendo em conta que este conjunto se encontra num estado de
conservação irrepreensível, contrastando, por exemplo, com a chamada
“Cruz de Portugal”, em Silves, também do período manuelino, mas feita
em calcário, julgamos que este cruzeiro terá estado pouco exposto às
intempéries e aos acidentes humanos, devendo estar resguardado sob o
amplo adro de uma igreja.
Com enormes terminações flordelisadas, a cruz apresenta no anverso
S. Jerónimo penitente aos pés do Crucifixo, enquanto no reverso está
representada a Pietá, ou seja, a lamentação da Virgem com Cristo
morto no seu regaço. Esta cruz segue o modelo tipológico das cruzes
processionais recortadas e vazadas que se popularizaram no primeiro
terço do século XVI. Cruzes que também tinham terminações em flor
de lis e que eram normalmente feitas em latão, por ser mais fácil de
trespassar e perfurar. Não sendo o mármore alentejano um material
adequado para fazer o mesmo tipo de entrelaçados e vazamentos
filigranados, o que criaria um interessante efeito de luz e sombra mas
fragilizaria irremediavelmente a peça, o escultor optou por deixar a
indicação de uma cruz desse tipo, gravando ao longo dos braços da cruz
um desenho em espinha de peixe, pontuado por bolhões agrupados
em cruzes e rosetas ou apenas sugeridos em vagens gravadas
superficialmente. Foi esta a forma encontrada de aproximar este trabalho
em mármore leitoso ao figurino das ditas cruzes de latão dourado. Esta
ligação é mais óbvia no reverso da peça do que no seu anverso, até
porque nessa face o corpo da cruz está totalmente desobstruído, sem a
figura de Cristo. Registe-se ainda que as cruzes processionais em latão
a que nos referimos apresentam uma iconografia semelhante à que
encontramos aqui, tendo normalmente o Crucifixo numa face e a Pietá
na outra.
Olhando com atenção para o anverso da cruz, percebemos que

A sculptural group formed by a crucifix and a circular capital, corresponding
to the upper section of a display cross made in the early 16th century, in the
contemporary Manueline style. The two elements fit into each other by a pair
of iron pegs replacing, or overlapping, its original fittings. In the capital’s
underside it is also possible to identify the circular socket that connected to an
original column, a detail that may confirm that the above-mentioned iron pegs
correspond to a later intervention.
At the time of its production these public display crosses were relatively
common features close to churches and in towns and villages grounds and main
squares, as well as close to crossroads outside inhabited areas. Often protected
by plain canopies of variable dimensions, they rested on stepped platforms of
two or three steps and were particularly revered during lent for devotional
group practices of genuflection and circumvolution, accompanied by the
murmuring of the litanies characteristic of that liturgical cycle. Considering its
irreproachable conservation, which contrasts with that of other similar crosses
such as the “Cruz de Portugal” in Silves, also dated from the Manueline period
albeit carved in limestone, we reckon that this example was not particularly
exposed to the elements or to human intervention, being possibly protected in a
large churchyard.
Featuring large Fleur-de-Lis terminals, the cross depicts the Penitent
Saint Jerome at the foot of the Crucifix, on the obverse, and the Pieta, the
Lamentation of the Virgin with the dead Christ on Her lap, on the reverse. Its
design follows the model of scalloped and pierced processional crosses that were
popular in the first third of the 16th century, normally made in brass, a metal
easy to model and to pierce, with identical terminations. Alentejo marble not
being a material suitable for such type of interlaced and filigree like decorative
work, which would certainly create a startling light and shade effect but would
have weakened irretrievably the object, the artist sculptor chose to suggest a
cross of such type by engraving along its arms a fishbone pattern punctuated
by beads grouped in crosses and rosettes, or simply suggested in superficially
engraved pods. This was the means adopted to simulate in milky coloured
marble the gilt brass prototype of such crosses. This link is clearer on the reverse
than on the obverse as on the former face the body of the cross is fully exposed
without the figure of Christ. Also relevant is the fact that brass processional
crosses feature identical iconography to the cross herewith described, having the
Crucifix on one face and the Pieta on the other.
Under careful observation, the cross’s obverse features one representation within

aquilo que vemos, na realidade, é uma representação dentro de
outra representação. De facto, o corpo de Cristo pregado na cruz
corresponde a um enorme crucifixo sustentado por uma pequena
haste que S. Jerónimo segura na mão direita. O que temos perante
nós não é a figura destacada, e ampliada, de Cristo na Cruz,
como surge na cena do Calvário, mas sim um episódio da vida
de S. Jerónimo, especificamente S. Jerónimo penitente ajoelhado
diante um enorme crucifixo. Portanto, o que se representou aqui
foi um instante das longas temporadas que S. Jerónimo passou no
deserto, em penitência, fustigando-se e tomando sempre como
modelo a figura de Cristo pregado na Cruz. Este santo, um dos
Quatro Doutores da Igreja Latina, é representando, de resto, à
imagem e semelhança de um simples monge, ou um anacoreta,
ocupando o lado direito da composição. Note-se que o escultor
acentuou claramente a tonsura do santo e as suas barbas alongadas,
vestindo-o com um hábito simples, sem qualquer traço distintivo.
Com a exceção do leão, que repousa junto aos seus pés, devemos
sublinhar a inexistência de outros atributos normalmente associados
à figura de S. Jerónimo, nomeadamente o chapéu cardinalício, o
crânio que simboliza a vida efémera e a pedra que o santo usa para
fustigar o peito visando esconjurar as tentações durante as suas
longas vigílias no deserto sírio. Essa alusão ao deserto encontra-se no
lado esquerdo da estrutura, onde o escultor aproveitou com mestria
o reverso do manto da Virgem, construído em pirâmide, para nele
esculpir uma série de dobras que, vistas deste lado, parecem mesmo
escarpas rochosas, destituídas de qualquer tipo de vegetação. Desta
forma engenhosa, o escultor consegue criar um cenário adequado,
desértico, para envolver a penitência abnegada de S. Jerónimo,
alimentada por longos jejuns e mortificações.
No reverso, como afirmámos, encontra-se a representação da
Pietá, ou seja, a Virgem chorosa que segura no regaço o corpo
inanimado do Filho, depois de Cristo ser retirado da cruz. Tal como
é típico desta cena, que se organiza num formato triangular, com o
ângulo superior situado na cabeça da Virgem, há uma diferença nas
dimensões das duas personagens presentes nesta cena, assumindo
a Virgem uma escala superior à do Filho. A forma como Cristo se
aninha no regaço da Virgem acentua a sensação de envolvimento do
seu corpo pelo manto da Virgem, que funciona como uma autêntica
mortalha funerária. Não obstante a qualidade da composição, atentese na forma desarticulada de representar os pés de Cristo, cada um
virado para o seu lado, denunciando um escultor com recursos mais
limitados, como aliás se comprova no uso de modelos ornamentais
repetitivos representados ao longo dos braços da cruz, bem como
nas dimensões desproporcionais das terminações flordelisadas.
Essa dificuldade perde-se quando chegamos ao capitel, onde se

another. In fact, the Body of Christ nailed to the cross, corresponds to a large
crucifix sustained by a small stem that is held in Saint Jerome right hand. What
is viewed is not the highlighted and enlarged figure of Christ on The Cross, as
in a Calvary scene, but rather an episode in the life of the Saint, specifically the
Penitent Saint Jerome kneeling by an enormous crucifix. Therefore, what was
represented here was a moment in Saint Jerome’s long penance in the desert,
always taking the figure of Christ on The Cross as his role model. Moreover,
this Saint, one of the Four Doctors of the Latin Church, is pictured as a simple
monk or anchorite, occupying the right-hand side of the composition. The
sculptor has intentionally intensified the Saint’s tonsure and his long beard,
attiring him in a plain habit with no distinctive features. Excepting the lion
resting at His feet, there are none of the other attributes associated to him,
namely the cardinal’s cap, the skull associated to ephemeral life and the stone
used to beat his own chest and exorcise temptations during the long vigils in
the Syrian wilderness. This allusion to the desert is featured on the left side of
the composition, where the master sculptor used the reverse of the Virgin’s cloak,
built in a pyramid, to carve a series of pleats that, seen from this side, simulate
rocky escarpments deprived of vegetation. In this ingenious manner the sculptor
manages to create the adequate desertic setting to frame the selfless penance of
Saint Jerome, fed by long fasts and mortifications.
As referred above, on the Cross’s reverse is featured the Pieta, the tearful Virgin
holding Her Son’s Dead body on Her lap. As is typical of this Biblical scene,
organized in a triangular composition with its apex in the Virgin’s Head, there
is a difference in the two characters dimensions, the Virgin portrayed in a larger
size than her Son. The way the Christ nests in the Virgin’s lap accentuates the
sense of His body being embraced by the Virgin’s cloak, in a clearly
funereal shroud manner. Notwithstanding the composition quality it is evident
that the disjointed depiction of Christ’s Feet, facing in opposite directions,
suggests an artist of limited resources, as is confirmed using the repetitive
ornamental models seen along the cross’s arms as well as by the disproportionate
dimensions of the Fleur-de-Lis terminals.
This apparent difficulty vanishes once we rest our sight on the capital, in which
the artist carved a wavy phyto-zoomorphic frieze of bulging and thriving shapes.
This frieze, filling the whole peripheral surface of the piece, is worked within
the characteristic ruggedness of Manueline art before it gave in to the order
and clarity of “roman” ornamentation. The intertwining of foliage and rough
trunks around the whole capital’s surface, which includes a wingless dragon, end
up creating a feeling of fluidity and continuous movement as we move around
the object, being impossible to find its beginning or end. The evident easiness
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esculpiu um ondeante friso fito-zoomórfico com formas gordas e
viçosas. Este friso, que percorre todo o perímetro da peça, está
trabalhado dentro da caraterística rusticidade da arte manuelina,
antes de esta ceder à ordem e clareza dos ornatos “ao romano”.
O encadeamento das folhagens e dos galhos rugosos ao longo de
todo o perímetro do capitel, que inclui também um dragão sem asas,
acaba por criar uma sensação de fluidez e movimento contínuo à
medida que giramos em torno do capitel, sem ser possível descobrir
o seu começo ou o seu fim. A maior facilidade do escultor no
tratamento deste capitel, em comparação com a cruz que se lhe
sobrepõe, aponta para um mestre com vasta experiência na escultura
arquitetónica manuelina, mas pouco familiarizado com a construção
de temas historiados e com a composição da figura humana. À
partida poderia pensar-se que essas diferenças justificariam uma
autoria distinta para o capitel e para a cruz, até por haver alguma
diferença na cor e nos veios dos blocos das duas peças e por causa
do chanfro feito no ábaco do capitel, do lado da Pietá, que reduziu
o espaço vazio entre a superfície do capitel e o arranque da cruz.
Na verdade, apesar destas diferenças, não nos parece provável que
se trate de dois trabalhos conjugados aleatoriamente. Entre outros
aspetos, veja-se a forte afinidade ao nível do talhe de algumas
formas, nomeadamente o “esse” deitado, carnudo, que encontramos
tanto nas terminações floredelisadas da cruz como nas folhagens
do corpo do capitel, que bem poderia ser usado, igualmente, para
esculpir a forma de uma orelha humana.
Além das caraterísticas formais do trabalho de escultura, notese também a filiação tipológica deste capitel na arte manuelina,
nomeadamente por se tratar de um capitel circular com cesta
comprimida, cilíndrica, e por ser rematado por um ábaco poligonal de
seis faces côncavas.
A presença de S. Jerónimo numa das faces do cruzeiro é
particularmente interessante porque indicia que a peça estava
associada a uma instituição monástica hieronimita. O material
de que esta peça é feita, o bom mármore da região de BorbaEstremoz, aponta para uma execução no Alentejo, ainda que
os dois blocos possam ter sido transportados para zonas mais
distantes, nomeadamente para a Estremadura, e aí esculpidos.
Estilisticamente, estamos perante uma peça do período manuelino,
muito provavelmente realizada nos inícios da década de 1520. Nesse
período, e nessa área, a Ordem de S. Jerónimo possuía a sul do
Tejo o importante Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro, nos
arredores de Évora, um cenóbio fundado em 1457 e ao qual está
associada a oficina do conhecido pintor luso-flamengo Frei Carlos,
artista que em 1517 professava neste convento. Atendendo a algumas
afinidades escultóricas com intervenções manuelinas realizadas em
Évora, nomeadamente no Convento dos Loios (ex. portal da Sala do
Capítulo), no alpendre do Palácio Cordovil, e, sobretudo, no próprio
Convento do Espinheiro, designadamente os capitéis marmóreos do
segundo andar do claustro, diríamos que a peça foi realizada por
encomenda desse mosteiro e executada na mesma altura em que as
galerias do claustro foram fechadas, no início da década de 1520, sob
a orientação dos irmãos João Álvares e Álvaro Anes.

of the artist in working this section, comparatively to the cross that surmounts
it, suggests a master artist with vast experience in Manueline architectural
sculpture but less acquainted with the construction of historiated themes and
the composition of human figure. It would be possible to consider that these
differences would correspond to distinct authorships for the capital and the cross,
a possibility reinforced by some differences in the colour and markings of both
elements as well as for the chamfer cut on the abacus, on the Pieta’s side, that
has reduced the empty space between the capital’s surface and the beginning of
the cross. As a matter of fact, and despite these differences, it seems unlikely to
us that we are facing two randomly joined elements. Amongst other factors there
is evident affinity regarding the carving of some details, namely the horizontal
plump ‘S’ present in the fleur-de-lis’ terminals and in the capital’s foliage motifs,
which could be equally used to carve the shape of a human ear. Beyond the
carving formal characteristics, it is also noticeable the typological origin of this
capital within the Manueline art, namely as it represents a circular capital of
compressed cylindrical basket surmounted by a polygonal abacus of six concave
sides.
The presence of Saint Jerome is particularly interesting as it suggests that
the piece was associated to a Hieronymite monastery. The raw material, the
excellent quality marble from the Borba-Estremoz region, reinforces an Alentejo
origin even if the two blocks could have been taken to distant areas, such as
Extremadura, for carving.
Stylistically a Manueline period piece, very likely carved in the early 1520s
at a time when the Hieronymite Order owned, south of the river Tagus, the
important monastery of the Madonna of Espinheiro just outside the city of
Évora, a religious House founded in 1547 to which is associated the studio of
the renowned Luso-Flemish painter Father Carlos, who in 1517 professed in
that monastery. Taking into account some sculptural affinities with Manueline
interventions in Évora, namely in the Convent of Lóios Chapter Room portal,
in the Portico of Palace Cordovil and, above all, in the Convent of Espinheiro
itself, namely the marble capitals in the cloister upper galleries, we would say
that the cross was commissioned for that convent and produced simultaneously
to the closing of the cloister galleries in the early 1520s, under the supervision of
brother’s João Álvares and Álvaro Anes.

Luís U. Afonso
Historiador da Arte, FLUL.

247

246

328

329

NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO

NOSSA SENHORA COM O MENINO

Fragmento de retábulo
Em tília esculpida, dourada e policromada
Representando Nossa Senhora em genuflexão, com longa cabeleira
ondulada
Alemanha, Séc. XV
(faltas, pequenos defeitos e vestígios de xilófagos)
Alt.: 15 cm
140 g (total)

Escultura em terracota policromada
Com coroas em prata e base em madeira
entalhada e dourada
Séc. XVIII
Coroa da Nossa Senhora do séc. XVIII,
marcada Javali, 2º título
Coroa do Menino Jesus sem marcas.....
Alt.: 56 cm
254g (peso total das coroas)

The Virgin of the Annunciation
Fragment of altarpiece
Carved, gilt and polychrome linden wood
Depicting the kneeling Virgin with long undulating hair
Germany, 15th century
(minor faults and evidence of woodworm)
€ 6.000 - 8.000

The Madonna and Child
Polychrome terracotta sculpture
Silver crowns and carved and gilt wooden stand
18th century
€ 4.000 - 6.000

249

248

330

331

332

Em madeira entalhada com restos de
policromia e dourados
Coroa em metal prateado
Portugal, séc. XVIII
(defeitos e faltas)
Alt.: 22 cm

Em madeira entalhada com restos de
policromia
Portugal, séc. XVII
(faltas e defeitos)
Alt.: 20 cm

Em terracota com restos de policromia
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 10 cm

NOSSA SENHORA COM O MENINO

The Madonna and Child
Carved wood with evidence of polychrome and
gilt decoration
Silvered metal crown
Portugal, 18th century
(faults and losses)

NOSSA SENHORA

SANTA COM PALMA

336

A Saint with palm
Terracotta with evidence of polychrome
decoration
Portugal, 19th century
(losses and faults)

The Virgin Mary
Carved wood with evidence of polychrome
decoration
Portugal, 17th century
(losses and faults)

SANTO
Escultura em madeira policromada e
parcialmente dourada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 12,5 cm

€ 80 - 120

€ 120 - 180

Saint
Polychrome and partly gilt wood sculpture
Portugal, 18th century
(losses and defects)

€ 200 - 300

€ 100 - 150

333

334

Em madeira entalhada com restos de
policromia
Portugal, séc. XVII
(faltas e defeitos)
Alt.: 18 cm

Figura de presépio
Escultura em terracota policromada
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos na policromia)
Alt.: 20 cm

The Virgin Mary
Carved wood with evidence of polychrome
decoration
Portugal, 17th century
(losses and faults)

The Virgin Mary
Crib figure
Polychrome terracotta
Portugal, 19th century
(losses and faults to polychrome decoration)

€ 80 - 120

€ 100 - 150

NOSSA SENHORA

NOSSA SENHORA

335

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura popular em madeira entalhada e
encerada
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 22 cm

Saint Anthony with The Child
Popular carved and waxed wooden sculpture
Portugal, 19th century
(losses and faults)
€ 100 - 150

337

SANTA
Em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 33 cm

Saint
Polychrome and gilt wood
Portugal, 18th century
(losses and defects)
€ 500 - 800

251

250

338

339

340

Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Base com cabeças de querubim
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 30 cm

Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Possivelmente Índia, séc. XVII
Alt.: 17 cm

Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 74 cm

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

The Madonna of The Immaculate Conception
Carved, polychrome and gilt wood
Cherub heads to stand
Portugal, 18th century
(losses and faults)

NOSSA SENHORA COM O MENINO

The Madonna and Child
Carved, polychrome and gilt wood
Possibly India, 17th century
€ 200 - 300

343

SANTO ANTÓNIO

SANTO ANTÓNIO COM MENINO
Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Resplendor em metal prateado
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 75 cm

Saint Anthony
Carved, gilt and polychrome wood
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)

Saint Anthony with the Child
Carved, polychrome and gilt wood
Silvered metal radiant halo
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)

€ 1.000 - 2.000

€ 400 - 600

€ 2.000 - 3.000

341

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Resplendor em metal prateado
Portugal, séc. XVIII
(restauros)
Alt.: 70 cm

Saint Anthony with The Child
Carved, polychrome and gilt wood
Silvered metal radiant halo
Portugal, 18th century
(restoration
€ 1.500 - 2.000

342

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Resplendor em metal prateado
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 35 cm

Saint Anthony with The Christ Child
Carved, polychrome and gilt wood
18th century
€ 500 - 700

253

252

344

S. JOÃO BAPTISTA
Em madeira entalhada e policromada
Resplendor e cruz em prata
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº2, nº.2, alínea c
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 45 cm

Saint John The Baptist
Carved and polychrome wood
Silver radiant halo and cross
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
Portugal, 18th century
€ 400 - 600

345

S. LOURENÇO
Em madeira entalhada e policromada
Base marmoreada
Resplendor e atributo em prata
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº2, nº.2, alínea c
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 42 cm

Saint Lawrence
Carved and polychrome wood
Marbled stand
Silver radiant halo and attribute
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)

348

BUSTO DE SANTO
Em madeira entalhada e policromada
Europa, séc. XVII/XVIII
(faltas, defeitos, indÍcios de xilófagos)
Alt.: 56 cm

A bust of a Saint
Carved and polychrome wood
Europe, 17th/18th century
(losses, faults and evidence of woodworm)
€ 2.500 - 3.000

€ 350 - 500

346

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Em madeira entalhada e policromada
Portugal, séc. XIX/XX
Alt.: 31,5 cm

Saint Anthony with The Child
Carved and polychrome wood
Portugal, 19th / 20th century
€ 400 - 600

347

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Resplendor em metal prateado
Portugal, séc. XVII/ XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 35 cm

Saint Anthony with The Christ Child
Carved, polychrome and gilt wood
17th / 18th century
€ 500 - 700

255

254

351

SANTO

349

ANJO
Escultura em madeira entalhada,
policromada e dourada
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 86 cm

A 19th century Portuguese sculpture
Carved, polychrome and gilt wood representing
angel
Portugal, 19th century
(losses and defects)

Em terracota policromada e dourada
Base marmoreada a verde
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 47 cm

A Saint
Polychrome and gilt terracotta
Green marbled stand
Portugal, 18th century
€ 600 - 800

€ 500 - 800

350

NOSSA SENHORA COM O MENINO JESUS
Em madeira entalhada, Maneirista
Portugal, séc. XVI/XVII
(falta do braço direito do Menino, desgastes, vestígios
de insectos xilófagos)
Alt.: 69 cm

The Virgin Mary with The Child Jesus
Carved wood
Mannerist, 16th / 17th century
(Child missing right arm, wear, evidence of woodworm
€ 1.000 - 1.500

257

256

352

“GUILHERME CHAVES DE
AZEVEDO (1839-1882)”
Figura de movimento em faiança das
Caldas da Rainha
Portugal, séc. XIX/XX
Marcado
Alt.: 21,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome
terracotta
Manufacture of Caldas da Rainha
Portugal, 19th/20th century
Marked
€ 200 - 300

353

354

357

Figura de movimento em faiança das
Caldas da Rainha
Portugal, séc. XIX/XX
Marcado na base
Alt.: 27 cm

Figura de movimento em faiança das
Caldas da Rainha
Portugal, séc. XIX/XX
Marcado
Alt.: 26 cm

Em faiança das Caldas
Decoração policromada
Segundo modelo de Rafael Bordalo
Pinheiro
Portugal, fins séc. XIX
32x32x21 cm

CAMPINO BÊBADO

Movement figure in glazed and polychrome clay
Manufacture of Caldas da Rainha
Portugal, 19th/20th century
Marked
€ 200 - 300

ZÉ POVINHO

TERRINA “GALINHA”

Movement figure in glazed and polychrome
terracotta
Manufacture of Caldas da Rainha
Portugal, 19th/20th century
Marked
€ 200 - 400

A “hen” tureen
“Caldas da Rainha” faience
Polychrome decoration
After a model by Rafael Bordalo Pinheiro
Portugal, late 19th century
€ 400 - 600

358

MANUEL GUSTAVO BORDALO
PINHEIRO (1867-1920)

355

“SENHORA ELEGANTE”
Figura de movimento em faiança das
Caldas da Rainha
Portugal, séc. XIX/XX
Marcado
Alt.: 25,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome
terracotta
Manufacture of Caldas da Rainha
Portugal, 19th/20th century
Marked
€ 250 - 350

356

MARINHEIRO
Figura de movimento em faiança das
Caldas da Rainha
Portugal, séc. XX
Sem marcas
Com etiqueta no verso “BORDALO
PINHEIRO CALDAS DA RAINHA”
Alt.: 26,5 cm

Sailor
Movement figure in glazed and polychrome
terracotta
Manufacture of Caldas da Rainha
Portugal, 20th century
Marked
Sticket on the back “BORDALO PINHEIRO
CALDAS DA RAINHA”

Em faiança das Caldas
Com decoração relevada e policromada
representando lagartos e sapos
Assinado e marcado na base
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 25 cm

Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920)
Caldas da Rainha ware
Reliefs and polychrome decoration with lizards
and toads
Signed and marked to underside
(minor faults and restoration)
€ 500 - 800

€ 180 - 300

259

258

359

TERRINA COM TAMPA
Em faiança portuguesa
Decoração policromada em tons de verde,
amarelo, azul e vinoso
Portugal, séc. XIX
(esbeiçadelas e cabelo)
21x24,5 cm

A tureen with cover
Portuguese faience
Polychrome decoration in green, yellow, blue
and manganese shades
Portugal, 19th century
(chips and hairlines)
€ 100 - 150

360

TRAVESSA RECORTADA
Em faiança portuguesa da Real Fábrica
do Rato
Decoração a azul com flores
Marcada na base
Portugal, séc. XVIII
34x43,5 cm

A scalloped tray
Portuguese faience from the “Royal Rato
Factory”
Floral blue decoration
Marked to base
Portugal, 18th century
€ 400 - 700

363

ANDRÓMACA CHORANDO SOBRE
AS CINZAS DE HECTOR
Em cerâmica
Decoração policromada
Representando mulheres
Marcadas na base “Leeds Pottery”
Inglaterra, c. 1790-1810
Alt.: 31 cm

Andromache weeping over the ashes of Hector
Ceramic
Polychrome decoration depicting women
Marked “Leeds Pottery” to base
England, ca.1790-1810
€ 150 - 200

364

BOTA DE SENHORA

361

PAR DE PRATOS
Em faiança alemã de Delft
Decorados a azul com motivos florais
Séc. XVII/XVIII
(pequenos defeitos)
Diam.: 22 cm

A pair of plates
Delftware
Blue floral decoration
17th / 18th century
(minor faults)
€ 400 - 600

Em faiança
Decoração policromada
Europa, séc. XIX
(defeito no bocal, faltas)
Alt.: 36 cm

362

PRATO
Em faiança de Delft
Decoração a azul e branco representando
paisagem ao gosto chinês
Holanda, séc. XVIII
(esbeiçadas e cabelo)
Diam.: 35 cm

A lady’s boot
Faience
Polychrome decoration
Europe, 19th century
(fault to rim, losses)

A plate
Delftware
Blue and white decoration with Chinese style
decoration
Holland, 18th century
(chips and hairline)

€ 150 - 200

€ 50 - 80

365

PALITEIROS ‘CÃES’
Em faiança portuguesa
Com decoração em tons de azul, verde e
castanho
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos)
8,5x12x6 cm
Proveniência/Provenance: Coleção Eng.
José Abecassis

A “Dogs” toothpick holder
Portuguese faience
Blue, green and brown decoration
Portugal, 19th century
(minor faults)
€ 250 - 400

261

260

366

PRATO
Em faiança portuguesa da fábrica de
Estremoz
Decoração a verde, azul e amarelo com
reserva ao cetro representando paisagem
e aba com grinaldas
Séc. XVIII/XIX
Diam.: 31,5 cm

A plate
Portuguese Estremoz faience
Green, blue and yellow decoration of central
landscape cartouche and garlands to tab
18th/19th century
€ 250 - 300

368

PRATO
Em faiança portuguesa da fábrica
de Estremoz
Decoração a verde, azul e amarelo
com reserva ao cetro representando
paisagem com casario e aba com
motivos vegetalistas
Séc. XVIII/XIX
Diam.: 33 cm

A plate
Portuguese Estremoz faience
Green, blue and yellow decoration of
central landscape with buildings and
foliage motifs to tab
18th/19th century

367

PRATO RECORTADO
Em faiança portuguesa da fábrica de Viana
Decoração a verde, azul, amarelo e vinoso
representando ramo de flores ao centro
Marcado com um “V” no verso
Séc. XVIII/XIX
Diam.: 27 cm

A scalloped plate
Portuguese Viana faience
Floral green, blue, yellow and manganese
decoration
Marked “V” to reverse
18th/19th century
€ 150 - 200

372

PAR DE VASOS COM COLUNAS
Em cerâmica francesa dita barbotine
Decoração relevada e policromada ao
gosto “Floresta Negra”
França, séc. XIX
(defeitos e faltas)
Alt.: 161 cm

A pair of vases with stands
French ceramics said “barbotine”
Reliefs and polychrome decoration in the “Black
Forest” taste
France, 19th century
(faults and losses)
€ 3.000 - 3.500

369

PRATO RECORTADO
Em faiança portuguesa da fábrica de Viana
Decoração a verde, azul, amarelo e vinoso
representando ramo de flores ao centro
Séc. XVIII/XIX
Diam.: 26,5 cm

A scalloped plate
Portuguese Viana faience
Floral green, blue, yellow and manganese
decoration
18th/19th century
€ 150 - 200

€ 250 - 300

370

FRASCO COM TAMPA
Em faiança portuguesa da fábrica
de Estremoz
Decoração a verde, azul e amarelo
representando motivos vegetalistas
Séc. XVIII/XIX
(faltas no pomo da tampa)
Alt.: 25,5 cm

A jar with cover
Portuguese Estremoz faience
Floral and foliage green, blue and yellow
decoration
18th/19th century
(losses to lid pommel)
€ 400 - 600

371

JARRO
Em faiança portuguesa de
Miragaia, Porto
Decoração a verde, amarelo
e azul
Séc. XVIII/XIX
(defeitos)
Alt.: 35 cm

A jug
Portuguese Miragaia (Oporto)
faience
Green, yellow and blue decoration
18th/19th century
€ 600 - 800

263

262

373

TAPETE
Em lã
Com desenho Zigler
Representando padrão floral em tons de
bege, vermelho e verde
Índia
320x313 cm

374

373

A rug
Wool
Zigler design
Floral patter in beige, green, red and blue shades
India
€ 1.000 - 1.500

374

TAPETE
Em lã
Com desenho Zigler
Representando padrão floral em tons de
bege, verde, vermelho e azul
Índia
28x18x12 cm

A rug
Wool
Zigler design
Floral patter in beige, green, red and blue shades
India
€ 1.000 - 1.500

375

TAPETE TABRIZ, IRÃO
em lã e algodão de desenho floral e
geométrico, em tons de salmão bege e
azul.
385x273 cm

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

375

€ 1.600 - 2.200

376

TAPETE SHIRVAN

376
377

Em lã, seda e algodão de desenho
geométrico em tons de azul, bordeaux e
bege
185x120 cm

A Shirvan rug
Wool, silk and cotton of geometric pattern in
blue, bordeaux and beige shades
€ 500 - 750

377

TAPETE SARUGH, IRÃO
Em lã e algodão de desenho floral e
geométrico em tons de bordeaux, azul e
bege
215x130 cm

A Sarouk rug, Iran
Wool and cotton of floral and geometric pattern
in bordeaux, blue and beige shades
€ 650 - 950

265

264

378

TAPETE ABADEH, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de azul, bege e verde
200x150 cm

A Abadeh rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in blue,
beige and green shades
€ 500 - 750

379

378
379

TAPETE MALAYER, IRÃO 270X130
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de salmão, azul e verde
270x130 cm

A Malayer rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in salmon,
blue and green shades
€ 500 - 750

380

TAPETE HAMEDAN, IRÃO 200X100
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de bordeaux e salmão
200x100

A Hamadan rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in
bordeaux and salmon shades
€ 450 - 700

380

381

TAPETE SHIRVAN
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de verde, salmão e bege
190x130 cm

381

A Shirvan rug
Wool and cotton of geometric pattern in green,
salmon and beige shades

382

€ 500 - 750

382

TAPETE BUKHARA, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de azul e bordeaux
300x100 cm

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in blue
and bordeaux shades
€ 500 - 750

267

266

383

TAPETE MALAYER, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de azul e bordeaux
300x100 cm

A Malayer rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in blue
and bordeaux shades
€ 500 - 750

384

383
384

TAPETE MALAYER, IRÃO 210X115
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de azul e salmão
210x115 cm

A Malayer rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in blue
and salmon shades
€ 450 - 700

385

TAPETE KASHMIR
Em seda, de desenho floral em tons de
bege
150x95 cm

A Kashmir rug
Silk of floral pattern in shades of beige
€ 450 - 700

385

386

TAPETE SARUGH, IRÃO
Em lã e algodão, desenho floral e geométrico,
em tons de bordeaux, azuis e bege.
330x235 cm

386

A Sarough rug
Wool and cotton of floral and geometric pattern in
bordeaux, blue and beige shades

387

€ 800 - 1.200

387

TAPETE KESHAN
em lã e algodão com desenhos
minimalistas em tons de azul, amarelo e
bordeaux.
226X205 Cm

A Kashan rug
Wool and cotton of minimalist pattern in blue,
yellow and bordeaux shades
€ 300 - 400

269

268

388

FLOREIRA
Em porcelana da China
Com vidrado turquesa e decoração relevada arcaistica
Em forma de recipiente ritual arcaico ‘Fangding’
Dinastia Qing, séc. XVIII
Aplicações em bronze dourado e cinzelado
França, séc. XIX
(faltas e pequeno restauro)
22x23x38 cm

2

SESSÃO
Session

A flower pot
Chinese porcelain
Turquoise glaze of reliefs decoration
Shaped as an archaic “fang ding” ritual container
Qing dynasty, 18th century
Chiselled and gilt bronze mounts
France, 19th century
(losses and minor restoration)
€ 6.000 - 10.000

271

270

391
389

GARRAFA DE PEREGRINO
Em porcelana da China
Corpo achatado com decoração a azul com
elementos vegetalistas e duas reservas
representando paisagem com guerreiros
Pegas em forma de dragão
Período Guangxu (1875-1908)
(gargalo restaurado)
Alt.: 25 cm

A pilgrim’s bottle
Chinese porcelain
Flattened body of blue decoration with foliage elements
and two cartouches featuring landscape with warriors
Dragon shaped handles (1875-1908)
(restored rim)

KENDI ‘ELEFANTE’
Em porcelana da China
Com corpo em forma de elefante e
decoração a azul sob vidrado
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1619)
(restauro no bocal e cabelo)
Alt.: 22 cm

An elephant kendi
Chinese porcelain
Elephant shaped of blue underglaze decoration
Ming dynasty, Wanli reign (1573-1619)
(restoration to spout and hairline)
€ 4.000 - 6.000

€ 300 - 400

390

BORDALOO
Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado
representando motivos florais
Dinastia Qing, séc. XIX
15,5x20x11 cm

A bordaloo
Chinese porcelain
Floral blue underglaze decoration
Qing dynasty, 19th century
€ 280 - 400

273

272

394
392

PAR DE POTES COM TAMPAS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourado
Reservas com paisagens e figuras sobre
fundo powder-blue
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt: 46,5 cm

A pair of vases and covers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
Cartouches with landscapes and figures on
powder-blue ground
Qing dynasty, 19th century

PRATO
Em porcelana de exportação
Decoração policromada ‘Mandarim’
Representando paisagens com figuras,
objectos preciosos, motivos florais e
morcegos
China, Dinastia Qing, séc. XIX
Diam.: 34,5 cn

A plate
Export porcelain
Polychrome decoration of landscapes with
figures, precious objects, flowers and bats said
‘Canton’
China, Qing dynasty, 19th century
€ 100 - 150

395

TRAVESSA
Em porcelana de exportação
Decoração policromada ‘Mandarim’
Representando paisagens com figuras,
objectos preciosos, motivos florais e
morcegos
China, Dinastia Qing, séc. XIX
26,5x34,5 cm

A serving platter
Export porcelain
Polychrome decoration of landscapes with
figures, precious objects, flowers and bats said
‘Canton’
China, Qing dynasty, 19th century
€ 100 - 150

€ 500 - 700

396
393

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representado
jardim com figuras
Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration of garden with figures
Qing dynasty, 19th century
(minor chips)
€ 150 - 200

PAR DE JARRAS
Em porcelana da China
Decoração Mandarim
Dinastia Qing, Séc. XIX
(As duas com faltas no bocal)
Alt.: 30 cm

Chinese porcelain
Decoration said "Canton"
Qing dynasty, 19th century
(both with losses to rim)
€ 150 - 200

397

PAR DE JARRAS

398

PAR DE JARRAS

Em porcelana da China
Decoração Mandarim representando
paisagem com figuras, motivos florais, pássaros, insectos e outros animais
Dinastia Qing, Séc. XIX
(uma com faltas no bocal)
Alt.: 20,5 cm

Chinese porcelain
Decoration said “Canton” representing
landscape with figures, floral motifs, birds,
insects and other animals
Qing dynasty, 19th century
(one with losses to rim)

€ 120 - 180

Em porcelana da China
Decoração Mandarim
Dinastia Qing, séc. XIX
(esbeiçadelas)
Alt.: 30,5

Chinese porcelain
Decoration said "Canton"
Qing dynasty, 19th century
(chips)
€ 100 - 180
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399

400

PAR DE GALOS DE ASAS ABERTAS

PAR DE GALOS

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Dinastia Qing, séc. XIX
(restauros)
Alt.:37 cm

Em porcelana da China para exportação
Corpo em vidrado e decoração
policromada
Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenos restauros)
Alt.: 39 cm

A pair of open winged cockerels
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration
China, Qing dynasty, 19th century
(restoration)
€ 800 - 1.000

A pair of cockerels
Export porcelain
Glazed body and polychrome decoration
China, Qing dynasty, 19th century
(minor restoration)
€ 1.500 - 2.000

404

JARRA
Em laca vermelha de cinábrio
Com decoração esculpida representando
paisagem com figuras e bandas de
motivos vegetalistas sobre fundo decorado
com padrão geométrico
Dinastia Qing, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 39,5 cm

A vase
Red cinnabar lacquer
Carved decoration of landscape with figures
and foliage motifs bands on a geometric pattern
ground
Qing dynasty, 19th century
(losses and faults)
€ 180 - 220

401

GALO
Em porcelana da China
Decoração Sancai policromada, relevada
e vazada
Séc. XX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 37 cm

A cockerel
Chinese porcelain
Polychrome, reliefs and pierced Sancai
decoration
China, 20th century
(minor losses and faults)
€ 400 - 600

402

PAR DE GALOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração naturalista incisa e policromada
em tons de amarelo, castanho e verde c.
1900
(esbeiçadelas e pequenos restauros)
Alt.: 34 cm

A pair of cockerels
Export porcelain
Naturalistic incised and polychrome decoration
in yellow, brown and green
China, ca. 1900
(chips and minor restoration
€ 1.200 - 1.800

403

PRATO
Em laca vermelha de cinábrio
Decorado em relevo com dragão de cinco
garras a perseguir a perola em chamas,
entre nuvens e sobre fundo com padrão
geométrico de ondas
Séc. XIX/XX
Diam.: 25 cm

A plate
Red cinnabar lacquer
Reliefs decoration with five claw dragon
pursuing the flaming pearl amongst clouds on a
geometric undulating ground
19th / 20th century
€ 600 - 800
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409

Em porcelana da China
Decoração policromada Imari Verte
Interior com medalhão ao centro representando
paisagem com gafanhoto, flores e borboleta
Exterior decorado com padrão relevado e medalhões
representando dragões e fénix
China, dinastia Qing, séc. XIX
Montures em metal dourado com decoração moldada
representando motivos vegetalistas, concheados e
cabeças de fauno
(taça restaurada; defeitos)
Alt.: 38,5cm

Pintura sobre vidro representando cena de
interior
(pequenas faltas e defeitos)
50x36 cm

GRANDE TAÇA

ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX

Chinese school of the 19th century
Painting on glass depicting interior scene
(small losses and defects)
€ 500 - 800

A large bowl
Chinese porcelain
Verte Imari polychrome decoration
Interior with medallion depicting landscape with grasshopper,
flowers and butterfly
Exterior decorated with relief pattern and medallions with
dragons and phoenix
China, Qing Dynasty, 19th century
Gilt metal mounts with molded decoration with faun heads,
floral and shell motifs
(restored bowl, defects)

410

€ 850 - 1.200

GRANDE PAR DE POTES

406

407

408

Em esmaltes de Cantão e metal
Com decoração policromada
representando ao centro vista de jardim
com figuras e cercaduras com flores, frutos
e borboletas
Dinastia Qing, séc. XIX
(restauros)
23,5x31 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada e relevada
representando dragões, morcegos e motivos
vegetalistas
Bases com marcas apócrifas Qianlong
Séc. XX
(pequenos defeitos; uma restaurada)
Alt.: 20 cm

Em porcelana da China
Com decoração moldada e policromada
representando caule e pétalas de flor de
lotus
Bico com inscrição
Dinastia Qing, séc. XIX
23,5x30,5 cm

An oval serving platter
Canton enamels and metal
Polychrome decoration with central garden view
with figures and flowers, fruits and butterflies
borders
Qing dynasty, 19th century
(restoration)

A pair of vases
Chinese porcelain
Polychrome and relief decoration depicting dragons,
bats and floral motifs
Base bearing apocryphal Qianlong marks
20th century
(small defects)

€ 350 - 500

€ 500 - 700

TRAVESSA OVAL

PAR DE JARRAS

CONTA GOTAS ‘FLOR DE LOTUS’

Em cerâmica vidrada
Decoração relevada representando
dragões
Séc. XX
(pequenas faltas e defeitos)
71x65 cm

A pair of large pots
Glazed ceramic
Low-relief dragon’s decoration
20th century
(minor losses and faults)
€ 1.500 - 3.000

A Lotus flower drip
Chinese porcelain
Moulded and polychrome decoration with
Lotus flower stalk and flower petals
Inscribed spout
Qing dynasty, 19th century
€ 200 - 300
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411

CAIXA DE PIQUENIQUE
Em Zitan
Com aplicações em meta e cadeado
Dinastia Qing, séc. XIX
(faltas e pequenos defeitos)
17x19x12,5 cm

A picnic box set
Zitan wood
Metal applied elements and padlock
Qing dynasty, 19th century
(losses and small faults)
€ 300 - 400

412

CAIXA DE COSTURA
Em madeira lacada
Decoração embutida de madrepérola
representando motivos vegetalistas
China, séc. XIX
(faltas, defeitos, sinais de uso)
16,5x45x30 cm

A sewing box
Lacquered wood
Inlaid mother-of-pearl decoration of foliage
motifs
China, 20th century
(losses , faults and signs of wear)
€ 60 - 80

413

PAINEL
Em porcelana da China
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando paisagem
Séc. XX
21x81 cm (painel)

A panel
Chinese porcelain
Moulded and polychrome decoration with
Lotus flower stalk and flower
Inscribed spout
Qing dynasty, 19th century
€ 500 - 800

414

415

Em seda
Decoração a fio de prata representando
paisagem com casal de Garças
Japão, periodo Meiji (1868-1912)
(faltas e defeitos)
294x147 cm

Em seda
Decoração a fio de prata representando
paisagem com casal de Garças
Japão, periodo Meiji (1868-1912)
(faltas e defeitos)
290x148 cm

Bedspread
In silk
Decoration in silver thread representing
landscape with a couple of herons
Japan, Meiji period (1868-1912)
(faults and defects)

Bedspread
In silk
Decoration in silver thread representing
landscape with a couple of herons
Japan, Meiji period (1868-1912)
(faults and defects)

€ 1.500 - 2.000

€ 1.500 - 2.000

COLCHA

COLCHA
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416

EX-VOTO (“EMA”)
Representação da nau do trato
(“kurofume”)
Pintura a têmpera sobre madeira de cedro
do Japão
Presumivelmente de um atelier de Kyoto
Dinastia Edo, circa 1620-1635
26x36,5 cm

Depicting the Black Ship (“Kuro fume”)
Tempera on Cryptomeria wood
Presumably a Kyoto workshop production
Edo dynasty, ca. 1620-1635)

€ 7.000 - 9.000
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Note

NOTA AO LOTE 416

EX-VOTO

Agradecemos ao Doutor Pedro Dias, Professor Catedrático Jubilado de
História da Arte da Universidade de Coimbra, a nota que publicamos
seguidamente.
“ Estamos em presença de um dos raros ex-votos (“ema” em japonês)
representando a nau do trato, a “kurofume”, o que significa literalmente
navio preto, devido ao aspecto que tinha, com o casco revestido de pez,
para isolar a madeira. Estas naus faziam a viagem de Goa até Nagazaki
e regresso, com escala em Malaca e Macau, e eram o principal meio para
levar mercadorias preciosas e armas para os japoneses, recebendo-se os
pagamentos maioritariamente em prata e também e objectos de luxo,
como pequenos móveis de tipologia europeia. A seda e a prata entravam
nesta complexa teia de trocas, como contributos cruzados entre a China
e o Japão. Foi assim estabelecida uma rota comercial regular e frutuosa
para ambas as partes, e também para comerciantes chineses e malaios
que participavam nas viagens. A chegada dos primeiros portugueses
ao Japão ocorreu, em 1543, à cidade costeira de Tanegashima e, pouco
depois, iniciou-se essa viagem anual que era controlada pelo Estado
Português da Índia. Este intercâmbio terminou, em 1639, quando o
shogun Tokugawa decretou uma política de isolacionismo, depois
do massacre de Shimabara, da expulsão dos portugueses, já antes
confinados à Ilha de Dejima, e da proibição, sob pena de morte, do
culto católicos, mesmo para os japoneses. A partir daqui, foram raros os
navios que comerciaram com o Japão, até 1853, quando da reabertura de
portos a algumas nações ocidentais, desde logo aos Estados Unidos da
América.
Conhecemos três destes ex-votos, porque é disso que se trata, sendo o
mais divulgado o que pertenceu ao erudito Francisco Hipólito Raposo,
por ter estado em várias importantes exposições, em Portugal e alémfronteiras. Tem caracteres, à esquerda, que indicam claramente que é um
ex-voto em que é desejada uma boa viagem, e à direita onde é legível
a data de 1632. Outro praticamente igual está hoje numa colecção do
Porto, mas não tem caracteres. O que aqui estudamos é igualmente
outro que só se diferencia dos anteriores em pequeníssimos pormenores.
Não está datado, mas os caracteres podem traduzir-se como segurança
e regresso a salvo, e dinheiro ou prosperidade, além de viagem.

We are indebted to Dr. Pedro Dias, Retired Professor of Art History at the
University of Coimbra, for the following note:
We are in the presence of one of the rare votive depictions (“ema” in Japanese)
of the “Kuro fume”, known as the “Black Ship” for its waterproofed tar coated
hull. These large ships that sailed between Goa and Nagasaki and back,
landing in Malacca and Macao, were the main carriers of precious materials
and weapons for the Japanese, who paid for these desirable products in silver
and other luxury objects, such as small pieces of furniture copying European
prototypes. Silk and silver entered this complex exchange network as crossed
contributes between China and Japan. This regular and profitable trade route,
established between both parts involved, also benefitted the Chinese and Malay
traders that participated in the trips. The arrival of the first Portuguese to
Japan in 1543, to the coastal city of Tanegashima, was the starting point for
this yearly trip that was controlled from the Portuguese State of India. This
exchange would be suspended in 1639, when the shogun Tokugawa decreed
the policy of isolation following from the Shimabara massacre, the expulsion
of the Portuguese, which by then were restricted to the Island of Dejima, and
the prohibition of the Catholic cult, whose practice carried the death penalty,
even for the Japanese. From that date onwards few ships traded with Japan
until 1853, when the Japanese ports were once again opened to some western
nations, particularly to the United States of America.
We know three such votive objects, the best researched of which having
belonged to the erudite collector Francisco Hipólito Raposo and presented at
various exhibitions both in Portugal and overseas. It features script characters
on the left, confirming that it corresponds to an ex-voto that carries wishes of
safe journey, having on the right the date 1632.
Another almost identical object belongs to an Oporto private collection, but
it does not feature any script characters. The one herewith described has only
minor differences comparatively to the other two referred. It is not dated but

Sabemos que há outros ex-votos como estes, todos no templo de Kiyomizudera, em Kyoto. No entanto, não estão à vista dos visitantes, e soubemos da
sua existência por colegas japoneses, mas não os vimos pessoalmente.
É feito em madeira de cedro do Japão, “Cryptomeria Japónica”, sendo a
pintura a têmpera fina aplicada directamente sobre a placa com base e
lados rectos, e com uma moldura superior triangular. As molduras são da
mesma madeira, mas foram enegrecidas.
O que o ex-voto representa (o que os três representam) é o barco negro
português, numa versão muito simplificada das dos grandes biombos que
relatam pictoralmente a chegada do navio e dos portugueses a um porto
do Japão, certamente Nagazaki, de que se distinguem os que se podem
atribuir a Kenzo Naizen, como os do Museu Nacional de Arte Antiga, mas
devemos lembrar diversos outros com a mesma temática, nomeadamente
os das colecções imperiais japonesas e os do Museu Nacional de Soares dos
Reis.
A imagem é mais elucidativa do que as palavras. A pintura é delicada, a
têmpera, como se referiu antes, mostrando uma nau bastante simplificada,
mesmo em relação às pintadas no âmbito da “Escola” de Kano, com
quatro mastros, proa e popa elevadas e com cerca de dez portugueses no
convés e outros num batel que se aproxima do lado da proa. As velas já
estão recolhidas, o que indica que a viagem ou ainda não começou ou que
terminou.
Reiteramos que esta raríssima obra de arte namban deverá datar, como
os outros de entre 1620 e 1635, e terá sido pintada numa oficina activa no
templo de Kiyomizu-dera, em Kyoto, sempre pronta a realizar destes e de
outros ex-votos, ofertas comuns antes da chegada dos portugueses ao
Japão, e também depois, mas obviamente já sem iconografia que ligasse os
ofertantes aos cristão que tinham sido banidos.

its inscription can translate into “safety” and “safe return”, and “wealth” or
“prosperity” in addition to “travel”.
It is known that other such ex-votos exist, all in the temple of Kiyomizu-dera,
in Kyoto. However, they are not exhibited to visitors and, although we heard
of their existence from reports by Japanese colleagues, we have not had the
opportunity to observe them.
The present example is made in Japanese cedar wood “Cryptomeria japonica”,
the tempera painting applied directly onto the right-angled plaque with upper
triangular frame. Albeit made in the same type of wood the frames have been
blackened.
What the three ex-votos portray is the Portuguese Black Ship in a simplified
version of the large screens that illustrate in detail the ship’s arrival to a
Japanese port, most certainly Nagasaki, as well as its Portuguese crew, which
can be attributed to Kenzo Naizen and admired at the Museu Nacional de
Arte Antiga in Lisbon. Other screens of identical thematic are known in the
Japanese Imperial collections and at the Museu Nacional Soares dos Reis at
Oporto.
The observation of the object is more illustrative than any words. The tempera
painting quality is delicate, as already referred, portraying a simplified ship,
even considering those painted in the context of the Kano School, with four
masts, raised stern and bow and with approximately 10 Portuguese figures on
deck and others in a bow approaching barge. The sails are rolled, suggesting
that the trip has finished or is yet to start.
On the basis of its analysis this rare Namban artwork must date, similarly to
the other identical extant examples, to between 1620 and 1635, and it must
have been painted in a workshop active in the Temple of Kiyomizu-dera, in
Kyoto, always receptive to producing these as well as other votive paintings,
common offerings before the Portuguese presence, as well as after, albeit by
then without the iconography that could associate the offers to the banished
Christians.
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417

PAR DE ARMÁRIOS DE CASAMENTO
Em madeira lacada a vermelho
Com decoração a negro representando fenices, dragões de cinco garras, flores e enrolamentos vegetalistas
Saiais com decoração entalhada e ferragens em metal dourado
Interior com duas gavetas e compartimento na base
Dinastia Qing, séc. XIX
(desgaste da decoração; pequenos defeitos e restauros)
174x51x111,5 cm

A pair of marriage cupboards
Red lacquered wood
Black decoration with phoenixes, five claw dragons, flowers and foliage scrolls
Carved aprons and gilt metal hardware
Two inner drawers and lower compartment
Qing dynasty, 19th century
(wear to decoration; minor faults and restoration)
€ 10.000 - 15.000
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420

SOFÁ
Em madeira entalhada, possivelmente hongmu
Trabalho de Cantão para exportação
Ricamente decorado com folhas de acanto, flores e mascarões
Costas, assento e apoios laterais com estofo original
China, séc. XIX
(sinais de uso; estofo com desgaste)
107x190x67 cm
Nota:
Um conjunto de sala idêntico aparece relacionado a uma encomenda feita pelo capitão
Robert Bennet Forbes (1804-1889) de Massachusetts. Com exemplares semelhantes em
exibição no Forbes House Museum em Milton, Massachusetts.

A settee
Carved wood possibly hongmu
Canton export production
Profuse decoration of acanthus leaves, flowers and classical masks
Original upholstery to back, seat and armrests
China, 19th century
(signs of wear, worn upholstery)
Note:
An identical salon set was commissioned by Capitan Robert Bennet Forbes (1804-1889) from
Massachusetts. Similar examples at the Forbes House Museum in Milton, Massachusetts.
€ 1.000 - 1.500

418

419

Em madeira entalhada, possivelmente hongmu
Trabalho de Cantão para exportação
Ricamente decoradas com folhas de acanto, flores e
mascarões
Costas e assentos com estofo original
China, séc. XIX
106x47x50 cm

Em madeira entalhada, possivelmente hongmu
Trabalho de Cantão para exportação
Ricamente decoradas com folhas de acanto, flores e
mascarões
Costas, assentos e apoios de braços com estofo original
China, séc. XIX
(sinais de uso; estofo com desgaste)

A set of six chairs
Carved wood possibly hongmu
Canton export production
Profuse decoration of acanthus leaves, flowers and classical
masks
Original upholstery to backs and seats
China, 19th century

A pair of armchairs
Carved wood possibly hongmu
Canton export production
Profuse decoration of acanthus leaves, flowers and classical masks
Original upholstery to backs, seats and armrests
China, 19th century
(signs of wear, worn upholstery)

€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500

CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS
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421

ARQUETA
Em madeira lacada a negro, ouro,
madrepérola, pele de raia e cobre dourado
Japão, Período Edo, circa 1630-1650
25x50x24 cm
Proveniência:
Coleção privada Inglesa

A small chest
Black lacquered wood of gold, mother-of-pearl,
ray skin and gilt copper decoration
Japan, Edo period, ca. 1630-1650
Provenance: English private collection
€ 22.500 - 30.000
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Note

NOTA AO LOTE 421

ARQUETA
A small chest

Esta arqueta de tampo plano com arestas salientes, chanfradas,
copiando modelo europeu quinhentista replicado também na Índia, é
feita em madeira lacada de preto (urushi), decorada a ouro (maki-e),
com embutidos de madrepérola (raden) e polvilhada de pele de raia
(same). Apresenta junto uma única gaveta sob todo o comprimento com
fechadura própria, por sima do soco, que a eleva, saliente e decorado
com ouro em friso de triângulos.
As ferragens (kazarikanagu) de cobre dourado, finamente decoradas
com motivos florais sobre fundo puncionado conhecido por “ovas de
peixe” (nanakoji), incluem: o espelho de fechadura (aimeita) recortado
e vazado com sua lingueta, o espelho de fechadura recortado da gaveta
inferior, as gualdras ou alças das ilhargas, e as argolas interiores (no
tampo e frente) que permitiam manter aberta a arqueta através de
corrente (hoje desaparecida).
À semelhança de outros móveis lacados Namban produzidos já depois
da expulsão dos portugueses, a decoração desta arqueta é em tapete,
com campo preenchido por polvilhado de dentículos de pele de raia
(samegawa ou samekawa) e largas cercaduras decorativas de friso de
triângulos.
Enquanto nas ilhargas e tardoz o campo é integralmente revestido com
polvilhado de pele de raia, na frente sobressaem dois leques de folha
desdobrável abertos, em simetria, flanqueando o grande espelho de
fechadura. O da esquerda tem um par de pássaros pintado a ouro sobre
bordo japonês ou momizi (Acer palmatum), e o da direita está decorado
com plantas floridas, talvez crisântemos ou kiku (Chrisanthemum
morifolium).
No tampo destaca-se um grande leque aberto, decorado também a
ouro e madrepérola representando um par de faisões (provavelmente
macho e fêmea), uma cameleira japonesa, tsubaki ou wabisuke (Camellia
japonica) e uma laranjeira tachibana (Citrus tachibana). A presença
de pares de animais na frente e tampo indica tratar-se de um objecto
matrimonial, à semelhança de muito do mobiliário asiático feito para
exportação destinado ao mercado europeu nos séculos XVI e XVII.
Quando levantado, no interior do tampo ressalta uma planta florida e um
animal (lebre?), que contrasta com o restante integralmente revestido a
laca negra. Coroando esta figuração, chama-nos a atenção uma inscrição
pintada a ouro (aposta em data posterior, oitocentista) em letra gótica
revivalista “A. R. Eibbs”, nome de antigo proprietário de apelido Eibbs,
família inglesa de Warwickshire no centro de Inglaterra.
A decoração a ouro aplicada a esta arqueta, conhecida por maki-e,
literalmente “pintura polvilhada”, era comum no período Momoyama
(1568-1600) no Japão, e também nos inícios do período Edo que se lhe
seguiu. É neste período e contexto de mútua aculturação que surge
um tipo especial de laca para exportação combinando embutidos de

This small flat top chest of protruding, chamfered edges copying a 1500s
European prototype also produced in India, is made in black lacquered wood
(urushi) with gold decoration (maki-e) and mother-of-pearl inlays (raden)
sprinkled in ray skin (same) denticles. It features a single lockable drawer along
the front width and rests on a prominent raised socle decorated with a frieze of
gold triangle motifs.
The fine gilt copper hardware (kazarikanagu) of floral motifs on a punctured
ground known as “fish roe” (nanakoji), include a scalloped and pierced lock
escutcheon (aimeita) and its latch, the scalloped drawer lock escutcheon, the
side handles and the inner top and front loops for attaching a now missing
chain for holding the chest open.
Similarly to other lacquered Namban furniture produced after the expelling
of the Portuguese from Japan, the chest’s decorative composition is organized
in a “carpet-like” pattern, with a ground filled by sprinkled skin ray denticles
(samegawa or samekawa) and broad decorative borders of triangle friezes.
While on the lateral and back elevations the large grounds are fully coated
in sprinkled ray skin, on the front elevation stand out two unfolded fans
placed in symmetry and flanking the large lock escutcheon. The one on the left
featuring a pair of gold painted birds on a Japanese maple or momizi (Acer
palmatum) and the one on the right decorated with flowering plants, perhaps
chrysanthemums or kiku (Chrisanthemum morifolium).
On the cover surface a large, unfolded fan, equally decorated in gold and
mother-of-pearl, featuring a pair of pheasants, possibly a male and a female,
a Japanese Camelia, tsubaki or wabisuke (Camellia japonica), and an orange
tree, tachibana (Citrus tachibana). The presence of the various pairs of
animals suggests the chest’s matrimonial associations, as is the case with much
of the Asian furniture produced for exporting to Europe in the 16th and 17th
century.
When raised, the inner cover surface reveals a flowering plant and an animal
(possibly a hare?), contrasting with the other fully black lacquered inner
surfaces. Surmounting this imagery, an 1800s gold painted gothic revival
scripted inscription “A.R. Eibbs”, an ownership mark for a former owner
whose surname was Eibbs, a family originating from Warwickshire in central
England.
The gold decoration applied onto this chest, known as maki-e, literally
“sprinkled painting”, was common in Japan during the Momoyama
period (1658-1600) as well as in the early Edo period that follows. It is

madrepérola com um tipo de decoração conhecida por hiramaki-e, a que
se chama nanban makie ou nanban shitsugei. Namban, ou Nanban-jin
(literalmente, “Bárbaro do Sul”) é um termo japonês derivado do chinês
que se refere aos mercadores, missionários e marinheiros portugueses e
espanhóis que aportaram ao Japão nos séculos XVI e XVII.
Namban tornou-se igualmente sinónimo do tipo de laca e outros produtos
encomendados no Japão para o mercado interno ou para exportação,
apostos maioritariamente em peças de mobiliário que copiam protótipos
europeus tal como esta arqueta e que reflectiam o gosto ocidental.
Objectos lacados de estilo Namban, produzidos em exclusivo para
exportação, combinam técnicas, materiais e motivos decorativos japoneses
com estilos e formas europeias (com excepçao dos ventós). Enquanto
cofres e baús de tampo abaulado, escritórios, ventós, caixas e estantes
de missal são tipologias relativamente frequentes e das quais sobrevivem
alguns exemplares, arquetas deste tipo de tampo plano, referidas na
documentação neerlandesa como kist, são raras sendo de referir um
exemplar desta forma, também com gaveta inferior, integralmente decorado
com animais e flores a ouro e madrepérola que em 1990 pertencia à
colecção do arquitecto José Lico, Lisboa. Um outro exemplar pertence à
Royal Collection, Reino Unido (inv. RCIN 39244).
Peças cobertas de polvilhado de pele de raia são raras e incluem ventós,
escritórios, contadores de duas portas, e em especial baús e cofres de
tampo abaulado. Oliver Impey e Christiaan Jörg, no seu monumental
Japanese Export Lacquer não registam exemplares de arquetas de tampo
plano com decoração de pele de raia, ou polvilhada de dentículos.

in this period of mutual acculturation that a specific type of export lacquer
emerges, combining mother-of-pearl inlays with a type of decoration known
as hiramaki-e and named nanban makie or nanban shitsugei. Namban, or
Nanban-jin (literally “Southern Barbarian”) is a Japanese term of Chinese
origin that refers to the Portuguese and Spanish that landed in Japan during the
16th and 17th centuries. Namban would also become synonymous of the type of
lacquer and other products commissioned in Japan for both the internal market
of for exporting copying European prototypes, such as is the case of the present
casket, and reflecting the Western taste.
Namban style objects made exclusively for exporting, combine Japanese
techniques, materials and decorative motifs with European styles and shapes
(excepting the case of bento boxes). While domed chests and caskets, writing
cases, bento boxes and lecterns are frequent typologies of which various examples
survive, this type of flat cover chests, referred in the Dutch literature as kist,
are certainly rarer. An analogous chest, with identical lower drawer and fully
decorated with gold and mother-of-pearl animals and flowers was in 1990
referred in the José Lico collection in Lisbon. Another example belongs to the
Royal Collection, United Kingdom (inv. RCIN 39244).
Ray skin sprinkled pieces are rare and include bento boxes, writing desks, two
door cabinets and particularly domed chests and caskets. Oliver Impey and
Christiaan Jörg, in their work Japanese Export Lacquer do not record examples
of flat-topped ray skin or denticle sprinkled decorated chests.

Hugo Miguel Crespo
Centro de História, Universidade de Lisboa
Bibliografia:
CANEPA, Teresa, “Namban lacquer for the Portuguese and Spanish
missionaries”, Bulletin of Portuguese / Japanese Studies, 18-19, 2009, pp.
253-290.
CANEPA, Teresa, Silk, Porcelain and Lacquer. China and Japan and their
Trade with Western Europe and the New World, 1500-1644, Londres, Paul
Holberton publishing, 2016.
CURVELO, Alexandra, “Nanban Art: what's past is prologue”, in Victoria
Weston (ed.), Portugal, Jesuits and Japan. Spiritual Beliefs and Earthly
Goods (cat.), Chestnut Hill, MA, McMullen of Art, 2013, pp. 71-78.
IMPEY, Oliver, JÖRG, Christiaan J. A., Japanese Export Lacquer, 1580-1850,
Amesterdão, Hotei Publishing, 2005.
PINTO, Maria Helena Mendes, Lacas Namban em Portugal. Presença
portuguesa no Japão, Lisboa, Edições Inapa, 1990.
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422

CONTADOR NAMBAN
Em madeira lacada a negro decorada a
ouro e com polvilhado a pele de raia
Com duas portas e diversas gavetas de
vários formatos
Ferragens em cobre dourado
Japão, Período Edo, circa 1630-1640
31x42x28,3 cm

A Namban chest
Black lacquered wood, gold and ray skin
decoration
Two doors and various miscellaneous drawers
Gilt copper hardware
Japan, Edo Period, ca. 1630-1650)
€ 20.000 - 25.000
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Note

NOTA AO LOTE 422

CONTADOR NAMBAN
A Namban chest

Um contador de duas portas Namban em madeira lacada (urushi),
replicando um protótipo ibérico de móvel de conter, o contador ou
cabinet, com duas portas à semelhança de um armário. Com diversas
gavetas de diferentes formas, contadores como o presente foram
concebidos para guardar documentos importantes e cartas, jóias e
pequenos objectos preciosos, sendo imprescindíveis nos interiores
domésticos quinhentistas europeus. Quando aberto, apresenta: oito
gavetas dispostas em quatro fiadas, sendo a primeira de uma gaveta
única mais comprida, a segunda composta por duas, uma a meio,
ocupando as duas fiadas inferiores, com arcaria ao modo dos contadores
europeus da época, ladeada por duas gavetas sobrepostas de cada lado.
Móveis de conter como o presente eram de uso obrigatório para oficiais,
nobres e mercadores europeus estantes na Ásia, sendo produzidos
numa variedade de materiais exóticos e valiosos, tais como a tartaruga,
o marfim ou a delicada laca decorada a ouro, muito apreciada e
avidamente procurada na Europa dado não apenas o seu apelo estético,
mas também a perfeição técnica posta na sua execução. À semelhança
de outros móveis lacados Namban produzidos já depois da expulsão
dos portugueses, a decoração deste contador é em tapete, com campo
preenchido por polvilhado de dentículos de pele de raia (samegawa ou
samekawa) e largas cercaduras decorativas. Enquanto o campo da frente
(com as duas portas) apresenta um medalhão em forma de losango ou
diamante (decorado por um faisão junto a alguma vegetação), o das
ilhargas é em forma de dióspiro (fruto do kaki, ou Diospyros kaki), com
o da ilharga esquerda apresentando campânulas ou kikyo (Platycodon
grandiflorum), e o da direita com uma larga flor, possivelmente uma
magnólia ou mokuren (Magnolia liliiflora). O presente contador de duas
portas pertence, portanto, ao mobiliário lacado dito samegawa nanban,
grupo específico da produção Namban caracterizado pela utilização de
pele de raia na sua manufactura. Apenas os grãos duros ou dentículos
da pele de raia (same) eram utilizados (extraídos após o apodrecimento
da matéria orgânica que os liga à derme animal), polvilhados sobre
a superfície a decorar, depois coberta de laca (urushi) e polida com
pedra-pomes, sendo a técnica de aplicação com laca conhecida por
samegawa-nuri. Porquanto logo em 1603 encontramos o vocábulo
same no Vocabulário da Lingoa de Iapam da autoria de missionários

Rare Edo Period (c.1630-1640) urushi lacquered and gilt (maki-e) two door
Namban table cabinet, sprinkled in ray skin (same) denticles, with gilt copper
mounts and hardware.
Following an Iberian prototype, when opened this cabinet reveals an
arrangement of eight drawers organized over four tiers. One single top drawer
with two identical smaller drawers below and, on the two lower tiers, a central
double height arch decorated drawer, as in European cabinets, sided by pairs of
overlapping smaller drawers.
This cabinet typology, designed to store small precious objects, jewellery,
documentation and correspondence, was common in 16th century European
domestic interiors, and a mandatory piece of utilitarian furniture for traders
and officials based in the Far East. Produced in a variety of precious exotic
materials such as tortoiseshell, ivory or gilt lacquer, they were admired and
coveted in Europe, for their aesthetic appeal and manufacturing quality.
Similarly to other Namban pieces produced after the banishment of the
Portuguese, the decoration of this cabinet alludes to a textile or rug pattern,
with a central field sprinkled in ray skin denticles (samegawa or samekawa)
framed by a wide decorative border. On the front panel, a large lacquer lozenge
decorated with a pheasant within vegetation, occupies the centre of the ray
skin field. Persimmon (Diospyros kaki) shaped lacquered roundels occupy the
centres of both side panels, with decorative compositions of bellflowers or kikyo
(Platycodon grandiflorum) on the left hand side and a large flower, probably a
magnolia or mokuren (Magnolia liliiflora), on the right.
Pieces characterised by the decorative use of ray skin in their manufacture are
defined as samegawa nanban, a specific group within the Japanese furniture
production. Only the hard grains or denticles (same), extracted from the
decomposed fish skin, are used in this technique known as samegawa-nuri.
These denticles are sprinkled on to the selected surface, fixed and hardened by
an urushi lacquering process and pumice polished to obtain the desired finish.
Although the term “same” is mentioned as early as 1603 in the Japanese–
Portuguese Dictionary “Vocabulário da Lingoa de Iapam”, published by Jesuit

jesuítas que residiam no Japão descrito como pele de raia, utilizada para a
decoração de punhos e bainhas de espada, as primeiras referências a este
mobiliário lacado Namban com pele de raia encontram-se nas facturen
(conhecimentos de embarque) de ca. 1635-1645 da Companhia Holandesa
das Índias Orientais ou V.O.C., sendo descritos com grandes encómios de
admiração.
A refinada decoração a ouro aplicada a esta caixa-escritório de médias
dimensões, conhecida por maki-e, literalmente "pintura polvilhada", era
comum no período Momoyama (1568-1600) no Japão, e também nos
inícios do período Edo que se lhe seguiu. É neste período e contexto de
mútua aculturação que surge um tipo especial de laca para exportação
combinando embutidos de madrepérola com um tipo de decoração
conhecida por hiramaki-e, a que se chama nanban makie ou nanban
shitsugei. O vocábulo Nanban, igualmente grafado como Namban,
ou Namban-jin, (literalmente "Bárbaros do Sul"), de origem chinesa,
surge utilizado para identificar mercadores, missionários e marinheiros
portugueses e espanhóis após a sua chegada ao Japão entre os séculos XVI
e XVII, tendo sido empregado também para designar um grupo de objectos
lacados e outros produtos produzidos no Japão para consumo interno
ou para exportação, reflectindo um gosto ocidental, sendo modelados
sobre protótipos europeus, tal como o presente contador de duas portas,
indicando já a adopção de modelos holandeses. Objectos de estilo Namban,
produzidos em exclusivo para exportação, combinam técnicas, materiais
e motivos decorativos japoneses com estilos e formas europeias. Da
mesma produção com polvilhado de pele de raia (embora com inclusão de
madrepérola na sua decoração), refira-se uma caixa-escritório outrora da
colecção de Francisco Hipólito Raposo, Lisboa.

Missionaries, where it is defined as ray skin used in lining sword handles and
scabbards, the earliest references to this type of furniture are made in c.16351645, in “facturen”, the cargo manifests from the Dutch East Indies Company
(V.O.C.), in which they are highly praised. (1)
The refined gilt decoration applied to this cabinet, known as maki-e, literally
“sprinkled painting”, was a technique common throughout the Momoyama
(1568-1600) and early Edo periods. (2) It is at this time of cultural
miscegenation that a specific export lacquer is developed, combining mother-ofpearl inlay with a type of decoration known as hiramaki-e, and referred to as
nanban makie or nanban shitsugei. The term nanban, also written namban or
namban-jin (literally “southern barbarians”), of Chinese origin, refers not only
to the Portuguese or Spanish traders, missionaries and sailors that arrived in
Japan in the 16th and 17th centuries, but also to a group of lacquered objects
and others produced in Japan, for the internal market and for export, reflecting
a Western taste and following European prototypes, such as the present two door
cabinet that hints at Dutch models.
Export Namban objects combine Japanese techniques, materials and languages
with European styles and typologies. A table cabinet of similar production,
sprinkled in ray skin denticles but with mother-of pearl inlays, was recorded in
the former collection Francisco Hipólito Raposo in Lisbon. (3)
1 See: Oliver Impey, Christiaan J. A. Jörg, Japanese Export Lacquer, 1580 –
1850, Amsterdam, Hotei Publishing, 2005, pp. 245 – 247.
2 See: Teresa Canepa, Silk, Porcelain and Lacquer. China and Japan and their
Trade with Western Europe and the New World, 1500 – 1644, London, Paul
Holberton publishing, 2016; e Alexandra Curvelo, "Nanban Art: what's past
is prologue", in Victoria Weston (ed.), Portugal, Jesuits and Japan. Spiritual
Beliefs and Earthly Goods (cat.), Chestnut Hill, MA, McMullen of Art, 2013,
pp. 71 – 78.
3 See: Maria Helena Mendes Pinto, Lacas Namban em Portugal. Presença
portuguesa no Japão, Lisboa, Edições Inapa, 1990, p. 92.
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425

PAR DE JARRAS

423

Em porcelana da China
Decoradas com esmaltes da Família Rosa
e grisaille representando paisagens de
inverno
Pegas em forma de cabeças de leão
Marcadas nas bases
Período Républica (1912-1949)
Alt.: 26 cm

GUANYIN/ CASTIÇAL
Em porcelana
Com decoração policromada
Representando figura de Guanyin sentada sobre
rochedo
Com castiçal em forma de flor
Japão, séc. XX
(esbeiçadelas no castiçal)
Alt.: 22 cm

A pair of vases
Chinese porcelain
Winter landscapes polychrome and grisaille
“Famille Rose” enamelled decoration
Lion heads handles
Marked to base
Republic Period (1912-1949)

A Guanyin / candlestick
Porcelain
Depicting a Guanyin resting on a rock
Flower shaped candlestick
Japan, 20th century
(chips to candlestick)

€ 300 - 500

€ 200 - 300

424

JARRA DUPLA
Em cerâmica satsuma
Simulando canas de bambu com figura e macaco
Decoração dourada e policromada
Japão, Período Meiji (1868-1912)
(faltas)
Alt.: 41 cm

A double vase
Satsuma
Simulated bamboos with a male figure and a monkey
Gilt and polychrome decoration
Japan, Meiji period (1868-1912)
(losses)
€ 400 - 600

426

JARRA DE GRANDES DIMENSÕES “KUTANI”
Em porcelana japonesa
Decoração policromada e relevada representando
dragões
Séc. XIX/XX
(sinais de uso, faltas e defeitos)
Alt.: 126 cm

A large Kutani vase
Japanese porcelain
Polychrome and reliefs decoration with dragons
19th / 20th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 300 - 500

299

298

427

CASAL DE FIGURAS ORIENTAIS, MANUEL ALCINO
Par de esculturas em prata relevada e cinzelada representando casal de
figuras orientais sentadas em plintos
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives Manuel Alcino
e Filhos (reg. 1986)
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 41 cm
5110 g

Couple of Oriental figures, MANUEL ALCINO
A pair of Portuguese silver sculptures representing a couple of Oriental figures seated
on plinths
Porto assay mark (after 1985) and Manuel Alcino e Filhos maker’s mark (after 1986)
(minor wear signs)
€ 6.000 - 8.000

301

300

428

CAVALO, MANUEL ALCINO
Escultura em prata relevada e cinzelada
representando um cavalo em vulto perfeito
Contraste Águia 925 do Porto em uso
desde 1985 e de ourives Manuel Alcino e
Filhos (reg. 1986)
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 68 cm
4556 g

Horse, MANUEL ALCINO
A Portuguese silver sculpture representing a
horse
Porto assay mark (after 1985) and Manuel
Alcino e Filhos maker’s mark (after 1986)
(minor wear signs)
€ 4.000 - 6.000

429

CAVALO, MANUEL ALCINO
Escultura em prata relevada e cinzelada
representando um cavalo em vulto perfeito
Contraste Águia 925 do Porto em uso
desde 1985 e de ourives Manuel Alcino e
Filhos (reg. 1986)
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 68 cm
4474 g

Horse, MANUEL ALCINO
A Portuguese silver sculpture representing a
horse
Porto assay mark (after 1985) and Manuel
Alcino e Filhos maker’s mark (after 1986)
(minor wear signs)
€ 4.000 - 6.000

303

302

430

CÃO SENTANDO, MANUEL
ALCINO
Escultura em prata relevada e
cinzelada representando um cão
sentado
Contraste Águia 925 do Porto
em uso desde 1985 e de ourives
Manuel Alcino e Filhos (reg. 1986)
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 73 cm
8812 g

A seated dog, MANUEL ALCINO
A Portuguese silver sculpture
representing a seated dog
Porto assay mark (after 1985) and
Manuel Alcino e Filhos maker’s mark
(after 1986)
(minor wear signs)

431

FRAPÉ
Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada representando um
grande búzio com anjo sentado
Contraste Águia 925 do Poro em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 53 cm
5301 g

A wine cooler
Portuguese silver
Decorated in relief and chiselled representing a large shell
with a seated angel
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs)
€ 3.500 - 5.000

€ 8.000 - 12.000
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434

436

PAPAGAIO EM CIMA DE TRONCO

PERDIZ

Em prata
Escultura em vulto perfeito, moldada,
gravada e recortada aplicada em pedra
dura verde espinafre em forma de ovo
Crista em contas vermelhas, olhos em
granadas
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 22 cm

Em prata
Escultura moldada gravada e cinzelada
Olhos em vidro
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 21,5 cm
625 g

Em prata e quartzo fumado
Escultura translúcida com coleira em prata
trabalhada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives Delmar da Costa Pinheiro usada
até 1981
Alt.: 14,5 cm

Em prata
Escultura moldada, gravada e cinzelada aplicada em
ovo de avestruz
Olhos em granadas
Contraste Coelho 925/1000 (1985-2020) e de ourives
da mesma época
Alt.: 24 cm

An owl / box
Silver
Moulded, engraved and chiselled sculpture
Glass eyes
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark

A Luiz Ferreira lighter
Silver and smoked quartz
Translucent sculpture with silver collar
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
maker’s mark Delmar da Costa Pinheiro in use
up to 1981

Em prata
Escultura moldada, gravada e cinzelada
aplicada sobre pedra dura em forma de
ovo
Olhos em granadas
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 16,5 cm

€ 2.200 - 3.000

€ 2.500 - 3.500

PAVÃO

A peacock
Silver
Moulded, engraved and scalloped sculpture
applied onto egg shaped green hardstone
Red beads comb and garnet eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 1.800 - 2.500

MOCHO / CAIXA

ISQUEIRO LUIZ FERREIRA

A perched parrot
Silver
Moulded, engraved and chiselled sculpture
applied onto egg shaped hardstone
Garnet eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 1.200 - 1.600

437

A partridge
Silver
Moulded, engraved and chiselled sculpture applied onto
ostrich egg
Garnet eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 1.500 - 1.800

438

PAR DE PATOS

435

GALO E GALINHA
Em prata
Escultura moldada gravada e cinzelada
aplicada em pedra dura em forma de ovo
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 13 cm

A cockerel and hen
Silver
Moulded, engraved and chiselled sculpture
applied onto egg shaped hardstone
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark

Em prata
Escultura moldada gravada e cinzelada aplicada em búzio
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e de ourives da mesma época
Alt.: 17 cm

A pair of ducks
Silver
Moulded, engraved and chiselled sculpture applied onto sea shell
Garnet eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (1985-2020) and same date maker’s mark
€ 2.500 - 3.000

€ 800 - 1.200

307

306

442
439

INVULGAR PAR DE JARRAS
Em prata portuguesa
Corpo em forma de urna com profusa
decoração romântica relevada com
grinaldas, laços com fitas, ramagens,
palmitos e folhagens diversas
Asas salientes em forma de voluta
decoradas com folhas cinzeladas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt: 17 cm
524 g

An unusual pair of vases
Portuguese silver
Urn shaped body of profuse reliefs Romantic
Era decoration with garlands, bows and ribbons,
palm leaves and foliage
Protruding volute handles of chiselled foliage
decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

CAFETEIRA
Em prata francesa, séc. XIX
Decoração guilhochada segundo modelo de
influência turca
Reservas com monograma A coroado
Assente em quatro pés zoomórficos
Marca de garantia de Paris de 1º Título (em uso após
1840/50) e de ourives Jean Gustave Odiot
(sinais de uso)
Alt.: 28 cm
586 g.
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do
Sobralinho em Alverca.

A coffee pot
French silver, 19th century
Guilloche decoration after a Turkish inspired model
Cartouches with crowned A monograms
Resting on four zoomorphic feet
Paris assay-marks “1º Título” (used post 1840/50) and
maker’s mark Jean Gustave Odiot
(signs of wear)
€ 1.000 - 2.000

€ 500 - 800

440

SUPORTE PARA COPOS LEITÃO &
IRMÃO
Em prata e pau santo
Decoração romântica de grinaldas
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e
de punção Leitão & Irmão
Copos em vidro facetado
Alt: 17 cm

A “Leitão & Irmão” drinking glasses holder
Silver and rosewood
Romantic Era garlands decoration
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) stamped
“Leitão & Irmão”
Cut glass drinking glasses
€ 200 - 300

441

SALVA LOBULADA
Em prata portuguesa
Fundo gravado com profusa decoração vegetalista
e reserva lisa Grade com decoração vazada de
folhas estilizadas
Assente em 4 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Diam.: 19 cm
186 g

A lobate salver
Portuguese silver
Engraved centre of profuse foliage decoration
Pierced gallery of stylised foliage
Resting on four feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 120 - 200

309

308

443

JARRO
Em prata portuguesa
Corpo bojudo liso com asa tubular
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
“Joalharia Mourão”
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 18 cm
517 g

A jug
Portuguese silver
Plain bulging body of tubular handle
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
“Joalharia Mourão”
(signs of wear, dents)
€ 400 - 500

444

PAR DE CASTIÇAIS BAIXOS
Em prata portuguesa lisa
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Com enchimento na base
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt: 10 cm

A pair of low candlesticks
Plain Portuguese silver
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
Weighed stand
(signs of wear, dents)
€ 100 - 200

446

PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS
Em prata portuguesa
Fuste liso torneado e facetado assente em
base quadrangular com 4 pés em esfera
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41.0a)
e de ourives (L-534.0) Manuel dos Santos
citado de 1804 a 1809
Alt.: 21 cm
610 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 197, 111

A pair of neoclassical candlesticks
Portuguese silver
Plain turned shaft resting on square base of 4
spherical feet
Lisbon assay-mark (L-41.0a) and maker’s mark
(L-534.0) Manuel dos Santos cited 1804-1809
€ 450 - 600

447

BULE E TAÇA DE PINGOS ANTÓNIO FIRMO DA COSTA

445

PAR DE FRUTEIROS COM PÉ
Em fio de prata
Assente em 4 pés de esferas achatadas
Contraste de Javali 833/1000 (1887-1938)
e de ourives da mesma época
16x17,5 cm
558 g

A pair of footed fruit bowls
Silver wire
Resting on 4 flattened bun feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

Em prata portuguesa
Modelo neoclássico
Corpo liso com faixas de grega cinzeladas, bolão de tampa e pés em
esfera
Pega em madeira exótica entalhada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-38) e de ourives (L86) António Firmo da
Costa citado 1793 a 1824
Alt: 19,9 cm
1250 g

A António Firmo da Costa teapot and drip bowl
Portuguese silver
Neoclassical model
Plain body of chiselled Greek key bands and ball lid pommel
Carved exotic timber handle
Lisbon assay-mark (L-38) and maker’s mark (L-86) António Firmo da Costa cited
1793-1824
€ 1.000 - 1.500

€ 350 - 500

311

310

448

SERVIÇO DE CHÁ TÊTE À TÊTE

450

CENTRO DE MESA

Em prata inglesa
Corpo em forma de barco com vincos e caneluras
Pega em madeira exótica entalhada
Composto por bule, leiteira e açucareiro
Marcas de garantia de Birmingham Lion Passant 1908-9 de fabricante Elkington & Cia. Lda.
(falta de um isolador na tampa)
Alt.: 13,5 cm
626 g

Em prata portuguesa
Floreira em forma de barco com profusa decoração relevada e gravada, tendo como motivo central uma concha emoldurada
por volutas, aletas e folhas cinzeladas
Asas salientes em voluta com remates de grande folhagem na união com o corpo
Assenta em 4 pés em forma de aletas sobre vidro azul escuro com moldura em prata com aplicação de elementos decorativos
de folhagem e aletas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
60x39 cm
7275 g

A tête-à-tête tea set
English silver
Boat shaped with grooves and fluting
Carved wooden handle
Teapot, milk jug and sugar bowl
Birmingham assay-mark Lion Passant 1908-9 and maker’s mark Elkington & Co, Ltd

A centrepiece
Portuguese silver
Boat shaped flower holder of profuse reliefs and engraved decoration with central shell framed by volutes, winglets and stylised foliage
Protruding volute handles of large foliage finials
Resting on 4 winglet feet on dark blue glass with silver frame with applied foliage and winglets decorative elements
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark

€ 350 - 400

€ 2.000 - 3.500

451

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ

449

CHALEIRA COM TREMPE E
LAMPARINA
Em prata inglesa, séc. XIX
Corpo com decoração gomada
Asa, botão da tampa e pega da lamparina em
madeira entalhada
Marcas de garantia inglesas de Londres
(1896/97) e marca do ourives S. Hutton and
Son London
Alt.: 34,5 cm
1684 g.
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva,
palácio do Sobralinho em Alverca.

Em prata portuguesa
Corpo parcialmente canelado com pegas em madeira entalhada Tampa em cúpula canelada assente em pé
circular
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Contraste Águia 833/1000 (1938-1985) e de ourives da mesma época
Alt.: 24 cm
2216 g

A tea and coffee set
Portuguese silver
Part fluted body with carved wooden handles
Domed fluted cover and circular foot
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1985) and same date maker’s mark
€ 1.100 - 1.400

A kettle with stand and burner
English silver, 19th century
Gadrooned decoration
Carved wooden handle, lid pommel and burner
holder
London assay-marks (1896/97) and maker’s mark
S.Hutton and Son London
€ 800 - 1.000

313

312

452

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ COM TABULEIRO
Em prata mexicana
Composto por: chaleira com trempe, bule, cafeteira, leiteira ,açucareiro, taça de
pingos e tabuleiro
Corpo com decoração gomada espiralada, bico em cole de cisne com trabalho
relevado de motivos vegetalistas na base
Asas em voluta trabalhadas com remate de flores
Assenta em 4 pés de sapata com decoração de acantos em aberto na união com
o bojo
Tabuleiro oval com decoração espiralada e reserva lisa no centro e asas salientes
com enrolamentos
Marcas de garantia do México 925/1000 e de fabricante JRC TANE
México, circa 1940/50
10900 g

A tea and coffee set with tray
Mexican silver
Kettle with burner, teapot, coffee pot, milk jug, sugar bowl, drip bowl and tray
Spiralled gadrooned decoration, swan neck spout of foliage reliefs decoration to base
Volute handles of floral finial
On 4 slipper feet of acanthus detail in the junction to body
Oval tray of spiralled decoration and central plain cartouche and protruding scrolls handles
Mexican assay-marks 925/1000 and maker’s mark JRC TANE
Mexico, ca. 1940/50
€ 5.200 - 6.000

315

314

453

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso com bordo recortado e vincado
Contraste do Porto, Águia 833 (1938-1985)
e de ourives da mesma época
Diam.: 20,5 cm
141 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre of scalloped and grooved lip
Oporto hallmark, Eagle 833/1000 (1938-1985)
and same date maker’s mark
€ 70 - 100

454

PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa
Fundo liso com bordo recortado, gravado e
vincado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Diam: 34 cm
720 g

A serving platter
Portuguese silver
Plain centre of scalloped, engraved and grooved border
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 300 - 400

457

PRATO COBERTO
Em prata portuguesa
Formato rectangular, corpo liso decorado com frisos
de godrões assente em 4 pés em forma de concha
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Assinado “Pedro Baptista Porto”
28x21 cm
2323 g

A vegetable dish
Portuguese silver
Rectangular shaped, plain body of gadrooned friezes
decoration resting on 4 shell shaped feet
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) and same date maker’s
mark
Signed “Pedro Baptista, Porto”
€ 1.600 - 2.000

458

PAR DE PRATOS COBERTOS LEITÃO & IRMÃO

455

SEIS LAVABOS
Em prata portuguesa
Corpo liso com topo perlado
Contraste do Porto, Águia 833 (1938-1985)
e de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 10 cm
556 g

A set of six finger bowls
Portuguese silver
Plain body of beaded top
Oporto hallmark, Eagle 833/1000 (1938-1985)
and same date maker’s mark
(signs of wear, minor dents)
€ 280 - 400

456

FRUTEIRO OVAL
Em prata portuguesa
Corpo liso com bordo de godrões
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
“W.A. Sarmento”
34x23 cm
900 g

An oval fruit bowl
Portuguese silver
Plain body of gadrooned rim
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
“W.A. Sarmento”

Em prata portuguesa
Corpo e tampa lisos com bordo de vincos e fita enrolada
Pegas com idêntica decoração
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e punção Leitão & Irmão
Diam: 23 cm
2563 g

A pair of “Leitão & Irmão” vegetable dishes
Portuguese silver
Plain body and cover of grooved rim and scrolled ribbon
Identical decoration to handles
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) and stamped “Leitão & Irmão”
€ 1.200 - 1.500

€ 400 - 600

317

316

459

PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa
Modelo neoclássico
Fuste liso torneado sobre base quadrangular assente em 4 pés de esfera
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41.0a) e de ourives (L-86.0) António
Firmo da Costa citado de 1793 a 1824
Alt.: 22 cm
779 g

A pair of candlesticks
Portuguese silver
Neoclassical style
Plain turned shaft on a squared stand resting on 4 spherical feet
Lisbon assay-marks (L-41.0a) and maker’s mark (L-86.0) António Firmo da Costa
cited 1793-1824
€ 800 - 1.000

460

CONJUNTO DE POLVILHADOR E PIMENTEIRO
Em prata
Decoração lisa
Inglaterra, séc. XVIII
Alt.: 20,5 cm ( o maior)
294 g
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do
Sobralinho em Alverca.

A shaker and pepper pot
Silver
Plain decoration
England, 18th century
€ 150 - 200

463

PAR DE CANDELABROS DE
CINCO LUMES
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX
Decoração de motivos vegetalistas
estilizados
Marca de contraste do Porto, Javali
(1887 -1938) marca de ourives da
mesma época,
“Joalharia da Guia”
41,5x38 cm
3905 g

A pair of five branch candelabra
Portuguese silver, 19th / 20th century
Stylised foliage motifs decoration
Oporto Boar hallmarks (1887-1938) ad
same date maker’s mark
“Joalharia da Guia”
€ 2.000 - 4.000

464

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa
Composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro
Marca de contraste do Porto Javali, 2º título (18871938) e de ourives da mesma época
(falta o eixo da dobradiça na tampa do bule)
Alt.: 25,5 cm (cafeteira)
2157 g

461

PEQUENO BULE
Em prata portuguesa
Corpo liso assente em pé circular
Asa em voluta, botão de tampa em forma de urna
Marcas de ensaiador do Porto (P-45) e de ourives (P-549..0a)
Augusto César Trindade Machado citado de 1887 a 1892
Alt.: 12 cm
328 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 228, 326

A small teapot
Portuguese silver
Plain body resting on circular foot
Volute handle and urn shaped lid pommel
Oporto assay-mark (P-45) and maker’s mark (P-539.0a) Augusto César
Trindade Machado cited 1887-1892)

462

TAÇA

Em prata portuguesa moldada em forma
de folha espiralada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam: 17 cm
158 g

A tea and coffee set
Portuguese silver
Coffee pot, teapot, milk jug and sugar bowl
Oporto Boar hallmarks, “2º Título” (1887-1938) and same
date maker’s mark
(hinge lock bar missing from teapot cover)
€ 1.400 - 1.800

A bowl
Portuguese silver moulded as a spiralled leaf
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 80 - 140

€ 300 - 320

319

318

465

GRANDE CÁLICE
Em prata italiana de 800/1000, séc. XIX
Copo decorado com medalhões representando cenas
alusivas á mitologia clássica, colheitas, justiça e amor,
com aplicação de esmaltes policromados
Fuste torneado terminando em esfera com aplicação
de 3 coroas
Pé circular decorado com frisos perlados e faixa de
folhas esmaltadas a verde
Interior dourado
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
Alt.: 20 cm
552 g

A large chalice
Italian silver 800/1000, 19th century
Cup with medallions decorated with scenes allusive to
classical mythology, harvests and justice and love, with
applied polychrome enamels
Turned shaft ending in sphere with 3 applied crowns
Circular foot of beaded friezes and green enamelled foliage
band decoration
Gilt interior
Unmarked

466

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Escultura em vidro Etling
Assente em base de prata portuguesa
Gravado “Eloy”
Sem marcas de contraste, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2,
alínea c
França, séc. XX
Alt.: 28,5 cm

The Madonna of Graces
Etling glass sculpture
Resting on a Portuguese unmarked silver stand
Engraved “Eloy”
France, 20th century
€ 300 - 500

469

PÍXIDE
Em prata branca com vestígios de
dourado, interior dourado
Corpo torneado, fuste em forma de
balaústre, tampa com encaixe de baioneta
Rematada por cruz
Séc. XVII/XVIII
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c.
Alt.: 29 cm
1086g

A pyx
Silver with evidence of gilding and gilt interior
Turned body, baluster shaft and bayonet fitting
cover
Cross shaped finial
17th / 18th century
Unmarked
€ 2.500 - 3.000

€ 600 - 650

467

TAMBULADEIRA
Em prata portuguesa, séc. XVII/XVIII
Bordo gomado liso
Asas de enrolamento
Decoração repuxada e cinzelada de folhas
de acanto
Marcas de contraste da cidade de Lisboa
(L24.0) (em uso de 1690 a 1713) e marca
de ourives não identificado (L-265.0)
8x16 cm
103 g
p.p 152

A wine taster
Portuguese silver, 17th / 18th century
Plain gadrooned rim
Scroll handles
Repousse and chiselled decoration with
acanthus leaves
Lisbon assay-marks (L24.0) (1690-1713) and
unidentified maker’s mark (L-265.0)

468

LAMPARINA
Em prata portuguesa
Corpo liso torneado, pala decorada com
vincos transversais
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
(pequenas amolgadelas)
Alt: 46 cm
593 g

A burner
Portuguese silver
Plain turned body of vertical grooves decoration
screen
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
(minor dents)
€ 500 - 800

€ 300 - 400

321

320

470

GRANDE PAR DE CANDELABROS DE
QUATRO LUMES
Em prata portuguesa
Decoração estilo império com braços de
serpentina em espiral
Apagador amovível com fogareu
Marca de Contraste do Porto 2º Título
(1887-1938) e de ourives da mesma época
53x45 cm
5465 g.

A pair of large four branch candelabra
Portuguese silver
Empire style decoration of spiralled serpentine
branches
Removable snuffer with flame finial
Oporto assay-marks “2º Título” (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 2.500 - 4.000

323

322

471

TERRINA DE CENTRO DE MESA COM PRESENTOIR
Em prata portuguesa, do séc. XX
Modelo “bateau”, com motivos vegetalistas e concheado, bordo de godrões, botão da tampa em forma
de fruto
Marca de contraste do Porto, Águia 916/1000 (1938-1985) e marca de ourives da mesma época
36x51 cm
4240 gr

A centrepiece tureen and presentoir
Portuguese silver, 20th century
Boat shaped of foliage and shells decoration, gadrooned rim and fruit shaped lid pommel
Oporto assay-mark Eagle 916/1000 (1938-1985) and same date maker’s mark
€ 4.000 - 6.000

325

324

472

CESTO COM ASA MÓVEL
Em prata portuguesa
Decoração vazada e relevada de
concheados, volutas, medalhões com
perlado e cestas de flores com fitas
Contraste do Porto, Javali 833/1000
(1887.1938) e de ourives da mesma época
Diam.: 32,5 cm
431 g

A basket with tilting handle
Portuguese silver
Pierced and raised decoration with shells,
volutes, beaded medallions and flower baskets
with ribbons
Oporto hallmark, Boar 833/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark
€ 220 - 300

475

LEITEIRA E AÇUCAREIRO
Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada ao
gosto barroco com volutas e motivos
vegetalistas, asas em dupla voluta
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm
886 g

A milk jug and a sugar bowl
Portuguese silver
Decorated in relief in the baroque manner with
floral motifs and volute handles
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 350 - 500

473

FRUTEIRO COM PÉ
Em prata portuguesa
Fundo cinzelado com profusa decoração
de motivos vegetalistas
Aba e bordo com decoração relevada de
concheados, aletas, flores e ramagens
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
9,5x30 cm
623 g

A footed fruit bowl
Portuguese silver
Chiselled centre of profuse foliage motifs
decoration
Tab and rim of reliefs decoration with shells,
winglets, flowers and foliage
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 300 - 400

476

CENTRO DE MESA FLOREIRA COM PRESENTOIR
Em prata portuguesa segundo modelo do séc. XVIII
Profusa decoração de motivos vegetalistas, enrolamentos e concheados,
repuxada e cinzelada
Alma original
Marca de contraste Javali, 2º Título (1887-1938) e de ourives da mesma época
16,5x48x20 cm (floreira)
1670 g (floreira)
4386 g (total base)

A flower display centrepiece
Portuguese silver after an 18th century model
Profuse foliage, scrolls and shells repousse and chiselled decoration
Original liner
Boar hallmarks, “2º Título” (1887-1938) and same date maker’s mark
€ 2.200 - 3.000

474

PAR DE CANDELABROS DE
QUATRO LUMES
Em prata portuguesa
Profusa decoração de motivos vegetalistas
repuxados e cinzelados
Marca de contraste Javali 2º Titulo do
Porto (1887-1938) e marcas de ourives da
mesma época
29,5x24 cm
1970 g.

A pair of four branch candelabra
Portuguese silver
Profuse repousse and chiselled foliage motifs
decoration
Oporto Boar Hallmarks “2º Título” (18871938) and same date maker’s mark
€ 850 - 1.000

327

326

479
477

PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
Em prata portuguesa
Fuste torneado gravado com folhas
Base circular alteada gravada com flores e
folhagens assente em 3 pés com profusa
decoração vegetalista vazada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de
ourives da mesma época
Alt.: 17 cm
429 g

A pair of Romantic Era candle sticks
Portuguese silver
Turned and foliage engraved shaft
Circular raised stand of engraved flowers and foliage
resting on 3 feet of profuse pierced foliage decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark

PAR DE GALHETAS LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Corpo torneado parcialmente canelado, decorado com faixas
relevadas de motivos alusivos à vinha
Asas em voluta com remate de folha
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e punção Leitão &
Irmão
Alt: 15 cm
304 g

A pair of “Leitão & Irmão” cruets
Portuguese silver
Turned and part fluted body of reliefs bands decoration with vines
related motifs
Volute handle of leaf finial
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) stamped “Leitão & Irmão”

480

JARRO
Em vidro gravado com montagens em prata
portuguesa
Decoração de motivos vegetalistas e enrolamentos
Contraste Javali, 2º Título (1887-1938)
(defeito na dobradiça da tampa)
Alt.: 32 cm

A jug
Engraved glass with Portuguese silver mounts
Foliage and scrolls decoration
Boar hallmarks, “2º Título” (1887-1938)
(fault to hinge)
€ 150 - 250

€ 300 - 500

€ 220 - 300

478

GALHETEIRO ARTE NOVA
Em prata
Fundo rectangular lisa assente em base com
decoração de grinaldas, laços com fitas, reservas lisas
em forma de escudete e pés em grandes folhas
Pega e suporte de frascos em fios espalmadas
ondulados com enrolamentos
Composto por 5 recipientes em vidro lapidado: duas
galhetes com tampa, mostardeira com colher, saleiro e
pimenteiro com tampa em prata
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
26x33x14 cm
505 g

An Art Nouveau cruet set
Silver
Plain rectangular frame resting on a stand decorated with
garlands, bows and ribbons, plain shield shaped frames and
large foliage feet
Flattened undulating and scroll thread handle and cruet
holders
Five cut glass containers: two cruets and stoppers, mustard
pot and spoon, salt and pepper pots with silver covers
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s
mark

481

PAR DE FRUTEIROS COM PÉ LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba e pé com decoração vazada e relevada de concheados, flores e
ramagens diversas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e punção Leitão & Irmão
8,5x21 cm
831 g

A pair of footed fruit bowls “Leitão & Irmão”
Portuguese silver
Plain centre, tab and foot of pierced and reliefs decoration with shells, flower, and
various foliage
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) stamped “Leitão & Irmão”
€ 450 - 600

€ 600 - 900

329

328

482

SALVA BILHETEIRA
Em prata portuguesa
Fundo gravado com cartela lisa emoldurada por motivos
vegetalistas Orla com cercadura guilhochada e grade
vazada com representação de folhas estilizadas
Assenta em 4 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da
mesma época
Diam.: 18 cm
210 g

A card tray
Portuguese silver
Engraved centre of plain cartouche framed by foliage motifs
Guilloche border and pierced gallery with stylised foliage
Resting on four feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
€ 100 - 140

483

SALVA BILHETEIRA
Em prata portuguesa
Fundo cinzelado com profusa decoração em
círculos de motivos vegetalistas Grade vazada
com aletas e folhas de acanto estilizadas
Assenta em 4 pés trabalhados
Contraste Javali (1887-1938) e de ourives da
mesma época
Diam.: 15,5 cm
114 g

A card tray
Portuguese silver
Chiselled centre of profuse decoration with foliage
motifs circles
Pierced gallery with winglets and stylised acanthus
leaves
Resting on four feet
Boar hallmark (1887-1938) and same date maker’s
mark
€ 70 - 120

485

TINTEIRO DE SECRETÁRIA
Em prata portuguesa, séc. XIX
Tabuleiro rectangular com bordo de gradinha e motivos
vegetalistas
Assente em quatro pés zoomórficos
Com castiçal, suporte de penas, tinteiro, areeiro e sineta
Marca de Contraste de Lisboa L-44.0 e marca de ourives JPVD
atribuível a Joaquim Prudêncio Vital Dinis (L442.0) (18121852)
14x16x9 cm
474 g.
Bibliografia/Literature: F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887 p. 112 e 181
Proveniência/provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do
Sobralinho em Alverca.

A desk inkwell
Portuguese silver, 19th century
Rectangular galleried tray of foliage motifs
Resting on four zoomorphic feet
Candle stick, quill holder, inkwell, sand pot and bell
Lisbon assay-mark (L-44.0) and maker’s mark JPVD attributable to
Joaquim Prudêncio Vital Dinis (L-442.0) (1812-1852)
€ 600 - 800

486

GRANDE CAIXA
Em prata italiana
Bordo recortado decorado com elementos de
enrolamentos vegetalistas e concheado
Tampa decorada ao centro com placa de ágata em tons
de azul e aplicação de coroa de duque
Interior forrado com uma peça de madeira amovível
Marcas de garantia de Itália em uso de 1934 a 1968 e de
ourives da mesma época
7x36x25,5 cm
1888g

A large box
Italian silver
Scalloped rim of foliage scrolls and shells decoration
Cover with central blue agate plaque and duke’s coronet
Wooden lined interior
Italian assay-marks 1934-1968 and same date maker’s mark
€ 1.000 - 1.500

484

GALHETEIRO
Em prata alemã
Base quadrangular com profusa decoração vazada e
revelada de motivos vegetalistas assente em quatro pés
de sapata
Composto por duas galhetas, saleiro e mostardeira em
vidro lapidado com tampas em prata
Remarcado com contraste Javali 916/1000 (1887-1938)
(sinais de uso)
18x11,5x11,5 cm
278 g

A cruet set
German silver
Squared base of profuse pierced and reliefs decoration resting
on four slipper feet
Two cruets, salt container and mustard pot in cut glass with
silver stoppers
Later marked Boar hallmarks 916/1000 (1887-1938)
(signs of wear)
€ 250 - 400

331

330

487

PAR DE CASTIÇAIS
Em prata Inglesa
Modelo neoclássico
Fuste e pé canelados
Assente em base oval
Marcas de garantia de Sheffield 1847-48 e
de ourives
Tem enchimento
Alt: 21 cm
748 g

A pair of candlesticks
English silver
Neoclassical model
Fluted shaft and feet
Resting on oval stand
Sheffield assay-mark 1847-48 and maker’s mark
Weighed base
€ 450 - 600

490

TAÇA D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XVIII / XIX
Decoração cinzelada de grinaldas, laços com fitas e
reserva com monograma coroado
Base e topo com aplicação de friso perlado
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº 2, alínea c
(sinais de uso, pequena amolgadela)
8x16 cm
342 g

A D.Maria bowl
Portuguese silver, 18th / 19th century
Chiselled garlands decoration with ribbon and crowned
monogrammed cartouche
Applied beaded frieze to base and neck
Unmarked
(signs of wear, minor dent)
€ 180 - 250

488

SALVA BILHETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Fundo liso com cercadura cinzelada de motivos
vegetalistas
Bordo com aplicação de friso perlado
Assente em três pés vazados
Marcas de ensaiador do Porto (P-18) José Coelho
Sampaio e de ourives (P-268.0a) José Ferreira
Guimarães citado de 1799 a 1842
(sinais de uso, pequenos restauros)
Diam: 31 cm
768 g

A D.Maria card tray
Portuguese silver, 1st-half of 19th century
Plain centre of chiselled foliage border
Applied beaded frieze to rim
Resting on 3 pierced feet
Oporto assay-marks (P-18) José Coelho Sampaio and
maker’s mark (P-268-0a) José Ferreira Guimarães cited
1799-1842
(signs of wear, minor restoration)

491

SALVA D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Fundo liso cinzelado com flores e grinaldas e bordo
perlado
Assenta em 3 pés vazados com folha e enrolamentos
Marcas de ensaiador do Porto (P-28.0a) e de ourives
ilegível
Diam.: 38,5 m
1500g

A D.Maria salver
Portuguese silver, 18th century
Plain centre of chiselled floral and garlands decoration and
beaded rim
Resting on 3 pierced feet with foliage and scrolls
Oporto assay-marks (P-28.0a) and unreadable maker’s mark
€ 3.000 - 5.000

€ 700 - 800

489

SALVA BILHETEIRA
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Fundo liso, aba vincada com gomos largos e bordo perlado
Assente em 3 pés com decoração perlada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-35) e de ourives (L-560.0) Pedro José
Lisboa citado de 1768 a 1788. Remarcada com 2 Cabeças de Velho
(sinais de uso bordo amolgado)
Diam.: 17,5 cm
210 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887”
pp. 109, 201

A card tray
Portuguese silver, 18th century
Plain centre with grooved tab of broad gadroons and beaded rim
Resting on three beaded feet
Lisbon assay marks (L-35) and maker’s mark (L-560.0) Pedro José Lisboa referred
1768-1788. Later remarked twice with Elder’s Head
(signs of wear, dented rim)
€ 140 - 200
333

332

492

PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa, 1º Quartel séc. XIX
Modelo neoclássico
Fuste liso facetado assente em pé circular sobre base
facetada com 4 pés de bola
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41) não
identificado (1822-1843) e de ourives (L-85) António
Fernades (1799-1809), remarcado com Cabeça de
Velho
Alt.: 15 cm
Diam.: 18 cm
406 g

A pair of candle sticks
Portuguese silver
Neoclassical model
Plain faceted shaft on a circular foot and 4 ball feet
Lisbon unidentified assay-mark (L-41) for 1822-1843) and
unidentified maker’s mark, later remarked Elder’s Head
€ 450 - 700

495

SERVIÇO DE CAFÉ TÊTE-À-TÊTE
Em prata portuguesa
Corpo liso em forma de sino
Botão de tampa em esfera achatada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938)
e de ourives da mesma época
Alt: 15 cm
884 g

A Tête-à-Tête coffee set
Portuguese silver
Plain bell shaped body
Flattened ball lid pommel
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 380 - 500

496

SALVA BILHETEIRA

493

PAR DE TAÇAS
Em prata portuguesa
Corpo liso, bordo recortado em forma de flor
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
Ourivesaria Eloy
6,5 x 22 cm
1118 g

A pair of bowls
Portuguese silver
Plain body of scalloped flower shaped rim
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
“Ourivesaria Elói”
€ 450 - 600

Em prata brasileira, séc. XIX
Fundo cinzelado com círculos, e iniciais gravadas
C.A.S
Aba com motivos geométricos
Assenta em 3 pés trabalhados em pata de animal
Marcas de ensaiador (BR-122) e de ourives (BR217.0)
(sinais de uso, desgaste e pequenas amolgadelas)
Diam.: 19 cm
242 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887”
pp. 440, 424

A card tray
Brazilian silver, 19th century
Chiselled central decoration with circles and engraved
monogram C.A.S.
Geometric decoration to tab
Resting on 3 zoomorphic feet
Assay-marks (BR-122) and maker’s mark (BR-217.0)
(signs of wear and tear and minor dents)
€ 140 - 200

494

PRATO COBERTO
Em prata portuguesa
Corpo oval liso com bordo ondulado,
gravado com friso largo
Tampa com idêntica decoração
Contraste do Porto, Águia 916/1000
(1938-1985) e de ourives da mesma época
Gravado 1º Título “Ourivesaria da Guia”
13,5x32x24 cm
1832 g.

A vegetable dish
Portuguese silver
Plain oval body of undulating rim with engraved
broad frieze
Identical decoration to cover
Oporto hallmarks, Eagle 916/1000 (1938-1985)
and same date maker’s mark
Engraved “1º Título” and “Ourivesaria da Guia”

497

CONJUNTO DE DEZ CHÁVENAS
COM PIRES
Em prata espanhola lisa 916/1000
Espanha, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº 2, alínea c
1105 g

A set of ten cups and saucers
Plain Spanish silver 916/1000
Spain, ca. 1950
Unmarked
€ 400 - 600

€ 700 - 800

335

334

498

SALVA
Em prata
Fundo cinzelado com círculos de folhagens e flores
delimitadas por triângulos
Grade vazada com aletas e motivos estilizados, assente
em 4 pés trabalhados com remate de pata de animal
Marcas de garantia europeias 800/1000, séc. XIX/XX
Diam.: 24 cm
606 g

A salver
Silver
Chiselled centre of foliage circles and flowers framed by triangles
Pierced gallery of winglets and stylised motifs resting on four
feet of zoomorphic finials
European assay-marks 800/1000, 19th / 20th century
€ 250 - 350

499

SALVA BILHETEIRA
Em prata portuguesa, séc. XIX
Fundo guilhochado com círculos e motivos geométricos
Cercadura com decoração recortada e transfurado com
folhas estilizadas flores e frutos
Assente em 3 pés com remates de folhagem
Só com marcas de ourives do Porto (P-506.0) não
identificado
Diam.: 15,5 cm
191 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887”
p. 318

A card tray
Portuguese silver, 19th century
Guilloche centre of circles and geometric decoration
Scalloped and pierced border of stylised flowers and fruits
Resting on three feet of foliage finials
Oporto unidentified maker’s mark only
€ 140 - 220

501

PAR DE CASTIÇAIS ESTILO
NEOCLÁSSICO
Em prata portuguesa
Fuste torneado parcialmente facetado
com nós decorados com frisos canelados
e faixas vegetalistas, assente em pé
quadrangular recortado alteado e gravado
com flores e folhas
Pés trabalhados com remate em patas de
animal
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 23 cm
1340 g

A pair of neoclassical style candelabra
Portuguese silver
Turned and part faceted shaft with knots of
fluted friezes and foliage bands, resting on
scalloped, squared and raised stand with floral
and foliage engravings
Resting on feet of zoomorphic finials
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 800 - 1.200

502

SALVA DE GRADINHA

500

PEQUENA SALVA ANELEIRA
Em prata portuguesa
Fundo com profusa decoração vegetalista cinzelada, cercadura
vazada com folha estilizada assente em pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma
época
Diam.: 11,2 cm
71 g

A small salver
Portuguese silver
Profuse foliage decoration to centre, pierced border of stylised leaf on
decorated feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
€ 70 - 100

Em prata portuguesa
Formato circular, fundo gravado com reserva
lisa ao centro emoldurada por paquife
cercadura de motivos vegetalistas e frisos
pontilhados
Grade vazada com motivos geométricos,
assente em 4 pés de garra e bola
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Diam.: 26,5 cm
610 g

A galleried salver
Portuguese silver
Circular shaped of engraved centre with plain
cartouche framed by mantling and foliage border
of dotted friezes
Pierced gallery of geometric motifs on four claw
and ball feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 270 - 350

337

336

503

TAÇA COM PÉ
Em prata portuguesa
Corpo com decoração vazada, e aba com
decoração relevada de flores estilizadas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 19 cm
143 g

A footed bowl
Portuguese silver
Pierced decoration body with stylised floral
reliefs to tab
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 80 - 120

504

FRUTEIRO DE PÉ ALTO LEITÃO & IRMÃO

507

PAR DE CASTIÇAIS

Em prata portuguesa
Fundo liso, aba com decoração relevada de motivos
vegetalistas, grinaldas de flores e fitas
Assente em pé circular com decoração gravada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e punção
Leitão & Irmão
11x25 cm
580 g

Em prata portuguesa
Fuste liso, corpo canelado com faixa relevada de
medalhões de flores, assente em base circular
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da
mesma época
(Sinais de uso, defeitos)
Alt: 18 cm
136 g

Em prata portuguesa
Parte inferior do bojo gravada com gomos espiralados
cujo interior é decorado com motivos vegetalistas, parte
superior lisa com bordo perlado
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 17 cm
420 g

A “Leitão & Irmão” footed fruit bowl
Plain centre, reliefs decoration to tab with foliage motifs,
flower garlands and ribbons
On a circular foot of engraved decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) stamped “Leitão &
Irmão”

A pair of candlesticks
Portuguese silver
Plain shaft and fluted body of reliefs decoration border with
floral medallions, resting on a circular stand
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s
mark
(signs of wear, faults)

A vase
Portuguese silver
Lower body engraved with spiralled gadroons of foliage motifs
decoration, plain upper section and beaded rim
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and same date maker’s
mark

€ 300 - 500

€ 80 - 120

509

LEITEIRA

505

TAÇA LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Corpo liso decorado com faixa relevada de motivos
geométricos e vegetalistas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e punção
Leitão & Irmão
(sinais de uso, amolgadelas)
7,5x15,5 cm
270 g

A “Leitão & Irmão” bowl
Portuguese silver
Plain body of reliefs decoration band with geometric and
foliage motifs
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) stamped “Leitão &
Irmão”
(signs of wear and dents)
€0-0

508

JARRA

506

LAVABO
Em prata portuguesa
Fundo liso parcialmente decorado com
faixa geométrica, picotado e medalhões
com rosetas
Contraste de Lisboa, Javali 833/1000
(1887-1938)
Alt.: 5,5 cm
Diam.: 11 cm
156 g

A finger bowl
Portuguese silver
Part decorated with geometric band, punched,
and rosette medallions decoration
Lisbon hallmark, Boar 833/1000 (1887-1938

Em prata portuguesa
Corpo gravado com vincos espiralados formando gomos cujo interior
é decorado com ramo de flores
Boca recortada, asa em voluta com remate de folha, assente em pés
de sapata
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
Gravado “Pedro Baptista”
Alt.: 15,5 cm
369 g

A milk jug
Portuguese silver
Engraved body of spiralled grooves forming gadroons decorated with flower
bouquet
Scalloped spout, volute handle of leaf finial resting on slipper feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
Engraved “Pedro Baptista”

€ 250 - 350

510

JARRO
Em prata portuguesa
Bojo gravado com motivos alusivos á vinha, asa perdida em
forma de voluta com remate de folha
Assenta em 4 pés com idêntica decoração
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e de ourives da mesma
época
Alt.: 30,5 cm
1126 g

A jug
Portuguese silver
Body engraved with wine related motifs, floating volute handle of leaf
finial
Resting on 4 feet of identical decoration
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and same date maker’s mark
€ 800 - 1.000

€ 200 - 300

€ 90 - 120

339

338

511

PAR DE CASTIÇAIS ESTILO
NEOCLÁSSICO
Em prata portuguesa
Fuste torneado parcialmente facetado com
faixas caneladas
Base quadrangular, alteada e vincada em
socalco assente em pés trabalhados com
remate de pata de animal
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 23 cm
1352 g

A pair of neoclassical style candelabra
Portuguese silver
Turned and part faceted and fluted shaft
Square, raised, grooved and stepped stand
resting on feet of zoomorphic finials
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark

514

PARTE DE CENTRO DE MESA LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Composto por 6 elementos com função de floreira
Decoração romântica relevada e cinzelado de grinaldas, laços com fitas e bordo em feixe com fitas enroladas
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e punção Leitão & Irmão
Indicação de primeiro Título
55x37 cm
3120 g

A part “Leitão & Irmão” centrepiece
Portuguese silver
Six flower holder elements
Reliefs Romantic Era decoration with garlands, bows and ribbons and tab of scrolled ribbons sheafs
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) stamped “Leitão & Irmão” stamped “1º Título”
€ 1.600 - 1.800

€ 800 - 1.200

512

FRUTEIRO
Em prata portuguesa
Fundo liso, bordo com decoração relevada e
cinzelada de concheados, aletas e folhagens
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
6x28,5 cm
498 g

A fruit bowl
Portuguese silver
Plain centre and reliefs of chiselled decoration to rim with
shells, winglets and foliage
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 200 - 300

513

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba decorada com cercadura
relevada de malmequeres, assente em 4
pés vazados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.: 29,5 cm
497 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre, tab of reliefs decoration with
daisies, resting on four pierced feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

515

PAR DE PORTA-LUNETAS
Em metal prateado inglês
Profusa decoração revelada e vazada de
motivos vegetalistas e anjos
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp: 17 cm

A pair of spy glass cases
English silvered metal
Profuse reliefs and pierced foliage and angels
decoration
(signs of wear, dents)
€ 180 - 250

€ 250 - 350

341

340

516

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO
Em Christofle
Composto por tabuleiro, chaleira com trempe, bule, duas cafeteiras,
leiteira e açucareiro
Corpo e tampas, gomado e espiralado, asas trabalhadas com remate de
folhagem, assente em pés de enrolamentos
Tabuleiro recortado com decoração raiada
Numerado 1474420

A tea and coffee set with tray
Christofle
Tray, kettle with stand, teapot, two coffee pots, milk jug and sugar bowl
Gadrooned and spiralled body and covers, foliage finial handles and scroll feet
Scalloped tray of radiant decoration
Numbered 1474420
€ 3.000 - 3.200

343

342

520

TABULEIRO

517

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba com decoração relevada
de aletas e bouquet de flores e acantos
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 22 cm
181 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre, tab of reliefs decoration with
winglets, flower bouquet and acanthus
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 80 - 140

Em prata portuguesa
Bordo recortado com friso relevado
de elementos vegetalistas
Decoração cinzelada representando
folhas
Pegas em voluta com elementos
vegetalistas
Contraste Águia 833/1000 (19381984) e punção CUNHA PORTO
Indicação de 1º Título
44,5x77,5 cm
5.031g

A tray
Portuguese silver
Scalloped rim of foliage reliefs frieze
Chiselled foliage decoration
Volute handles
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984)
stamped “CUNHA PORTO” and “1º
Título”
€ 2.200 - 3.000

518

MANTEIGUEIRA
Em prata portuguesa
Em forma de meia esfera com tampa articulada
cinzelada
Base com decoração relevada de folhagens assente
em 3 pés altos com remate em pata de animal
Alma em vidro lapidado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Alt.: 15 cm
Diam.: 15 cm
436 g

A butter dish
Portuguese silver
Demi sphere shaped of chiselled articulated cover
Base of foliage reliefs decoration resting on 3 tall feet of
zoomorphic finials
Cut glass liner
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 350 - 500

521

PAR DE TAÇAS
Em prata portuguesa
Moldadas em forma de concha, assentes
em três pés em forma de búzio
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives Delmar da Costa Pinheiro
14x13 cm
439 g

A pair of bowls
Portuguese silver
Shall shaped resting on three seasnail shaped feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
maker’s mark Delmar da Costa Pinheiro
€ 220 - 300

522

TAÇA
Em prata espanhola (915/000)
Pé recortado, fuste em forma de cisne,
taça recortada com duas asas em voluta
Contraste espanhol, séc. XX
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 11,7 cm
95 g

A bowl
Spanish silver
Scalloped foot, swan shaped stem, scalloped
bowl with two volute handles
Spanish assay mark, 20th century
(wear signs, bruises)
€ 50 - 70

519

FRUTEIRO COM PÉ LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba com decoração vazada e relevada de
medalhões com rosáceas
Contraste javali 833/1000 (1887-1938) e punção Leitão
& Irmão
8x25,5 cm
638 g

A footed fruit bowl “Leitão & Irmão”
Portuguese silver
Plain centre, pierced and reliefs decoration tab with rose shaped
medallions
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) stamped “Leitão &
Irmão”
€ 300 - 500

345

344

523

GALHETEIRO ARTE NOVA
Em prata portuguesa
Base com decoração vazada de motivos vegetalistas
Assente em quatro pés de esferas
Composto por quatro galhetas em vidro lapidado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma
época
Alt: 30 cm
160 g

An Art Nouveau cruet set
Portuguese silver
Pierced stand of foliage motifs decoration
Resting on four spherical feet
Four cut glass cruets
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark

524

CONJUNTO DE SEIS LAVABOS
Em prata portuguesa
Corpo liso com aplicação de friso perlado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 10 cm
Alt.: 5 cm
455 g

A set of six finger bowls
Portuguese silver
Plain body of applied beaded frieze
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 220 - 350

527

JARRO
Em prata italiana (925/000)
Decoração martelada
Contraste italiano, remarcado pela INCM,
séc. XX/XXI
(sinais de uso)
Alt.: 16 cm
437 g

A jug
Italian silver
Hammered silver
Italian marks, remarked in Portugal
(wear signs)
€ 200 - 300

€ 200 - 350

529

BOMBONEIRA MANUEL ALCINO

525

PEQUENA SALVA COM PÉ
Em prata portuguesa
Corpo liso, bordo gravado com friso
espinhado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
4x17,5 cm
210 g

A small footed salver
Portuguese silver
Plain body and engraved rim of fish scales frieze
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

526

CAIXA PARA DE CHÁ JORGE III
Em metal prateado inglês
Marcado na base Goodman & CO, c. 1800
(interior com falta de divisória)
15x16x12 cm

A George III tea caddy
English silvered metal
Marked to base Goodman & Co, ca. 1800
(inner divider missing)
€ 100 - 150

Em prata
Corpo rectangular com decoração
revenida e aplicação de fio enrolado com
de elemento em pasta de vidro
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
punção Manuel Alcino
18x14 cm
268 g

A Manuel Alcino bonbon dish
Silver
Rectangular body of tempered decoration and
applied coiled thread element with glass paste
detail
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) stamped
Manuel Alcino

528

JARRA
Em prata portuguesa
Em forma de balaústre
Contraste Águia 925 do Porto
em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 25,2 cm
425 g

A baluster vase
Portuguese silver
Porto assay mark (after 1985) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 200 - 300

530

BOMBONEIRA
Em prata alemã
Corpo oitavado com decoração martelada
cravejado com 4 turquesas ovais em talhe
de cabuchão
Marcas de garantia da Alemanha 800/1000
Alemanha, circa 1960
17x12,5 cm
235 g

A bonbon dish
German silver
Octagonal shaped of hammered decoration set
with 4 cabochon cut oval turquoises
German assay-marks 800/1000, ca. 1960
€ 160 - 220

€ 250 - 350

€ 90 - 120

347

346

531

535

536

537

Em prata oriental, 1ª metade séc. XX
Corpo articulado com escamas gravadas
Olhos em vidro
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 50 cm
527 g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de cisne em vulto perfeito sobre
plinto e base quadrangular
Marcas de ensaiador do Porto (P-32) e de
ourives (P-454.0) Luís António Rodrigues
de Araújo (1843-1853)
Alt.: 11 cm
116 g

Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Pássaro segurando flor no bico assente
sobre fruto e pequena salva oitavada
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 14 cm
181 g

Em prata Inglesa
Figura de porco espinho com corpo
perfurado
Marcas de garantia de Birmingham Lion
Passant 1903-4
4,5x7cm
46 g

A toothpick holder
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Bird with flower to beak resting on a fruit and
small octagonal salver
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

A toothpick holder
English silver
Porcupine with pierced body
Birmingham assay-marks Lion Passant for
1903-4

GRANDE PEIXE

PALITEIRO

A large fish
Oriental silver, 1st-half of 20th century
Articulated body of engraved fish scales
Glass eyes
Unmarked

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 223, 307

€ 450 - 600

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Swan resting on a plinth and square stand
Oporto assay-mark (P-32) and maker’s mark
(P-454.0) Luís António Rodrigues de Araújo
(1843-1853)

532

CAIXA EM FORMA DE PEIXE
Em prata articulada
Olhos em pedras verdes
Sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
(falta de uma barbatana)
21 cm
135 g.

PALITEIRO

€ 200 - 250

PALITEIRO

€ 60 - 100

€ 100 - 150

Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva,
palácio do Sobralinho em Alverca.

A fish shaped box
Articulated silver
Green stone eyes
Unmarked
(one fin missing)
€ 80 - 100

534

533

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
“Fonte” com remate em forma de pinha
sobre conjunto arquitetónico com esfera
e 3 golfinhos sobre plinto triangular
transforado assente sobre salva de 3 pés
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41)
não identificado em uso 1822 a 1843 e de
ourives não identificável
Alt.: 18,5 cm
229 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 111

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Fountain with pine cone finial resting on
architectural composition with sphere and 3
dolphins on pierced triangular plinth on a salver
with three feet
Oporto unidentified assay-mark (L-41) for
1822-1843 and unidentified maker’s mark
1855-1861

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
“Fonte” com remate em forma de
cisne sobre conjunto arquitetónico
com esfera e 3 golfinhos sobre plinto
triangular transforado assente sobre
salva de 3 pés
Marcas de ensaiador do Porto (P-37)
1855-1861 e de ourives (P-584) José
Félix Faria Vilaça
Alt.: 18,5 cm
285 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 225, 331

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Fountain with swan finial resting on
architectural composition with sphere
and 3 dolphins on pierced triangular
plinth on a salver with three feet
Oporto assay-mark (P-37) 1855-1861
and maker’s mark (P-584) José Félix Faria
Vilaça
€ 250 - 300

538

PALITEIRO
Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Figura de pavão em vulto perfeito com
trabalho cinzelado e recortado assente
sobre pequena salva oitavada
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017
(pé substituído)
Alt.: 10,5 cm
81 g

A toothpick holder
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Chiselled and scalloped peacock resting on a
small octagonal salver
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017
(replaced foot)
€ 100 - 150

539

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de golfinho em vulto perfeito
assente sobre esfera em base triangular de
folhagem
Marcas de ensaiador do Porto (P-37)
Caetano de Rodrigues de Araújo em uso
de 1855-1861
Alt.: 14 cm
159 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 225

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Dolphin resting on a sphere and triangular
foliage stand
Oporto assay-mark (P-37) Caetano de
Rodrigues de Araújo used 1855-1861
€ 150 - 200

€ 200 - 300

349

348

540

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Urna com asas perdidas em voluta
contendo ramo de flores encimado
por bolbo de flor, assente em pequena
salva com bordo gravado com motivos
vegetalistas e 3 pés de pata de animal
Marcas de ensaiador de Guimarães (G20.0) 10 dinheiros datada de 1851-1869
e de ourives (G-87.0) José Coelho de
Oliveira da mesma época
Alt.: 17 cm
145 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 84, 94

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Urn of volute floating handles with flower
bouquet surmounted by flower bulb, on a small
salver of foliage engraved lip on 3 zoomorphic
feet
Guimarães assay-marks (G-20.0) 833/1000
dated 1851-1869 and same date maker’s mark
(G-87.0) José Coelho de Oliveira

541

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Urna com asas perdidas em voluta
contendo ramo de flores encimado
por bolbo de flor, assente em pequena
salva com bordo gravado com motivos
vegetalistas e 3 pés lisos
Marcas de ensaiador do Porto (P-37.0) e
de ourives não identificado
Alt.: 17,5 cm
149 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 225

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Urn of volute floating handles with flower
bouquet surmounted by flower bulb, on a small
salver of foliage engraved lip on 3 feet
Oporto assay-marks (B-37.0) and same
unidentified maker’s mark
€ 150 - 250

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Urna com asas em forma de serpentes
e tronco com folhas e frutos assente em
pequena salva com bordo gravado e pés
em pata de animal
Marcas de ensaiador de Guimarães (G18.0) José António Cardoso em uso de
1834 a 1851 e de ourives (G-87.0) José
Coelho de Oliveira citado em 1849
Alt.: 20,5 cm
264 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 84, 94

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Urn of snake and tree trunk shaped handles
with foliage and fruits on a small salver of
engraved lip and zoomorphic feet
Guimarães assay marks (G-18.0) José António
Cardoso for 1834-1851 and maker’s mark (G87.0) José Coelho de Oliveira referred 1849
€ 250 - 400

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Urna gravada com asas perdidas em voluta contendo ramo de
flores folhas e bolbo de flor cinzelados, assente em pequena
salva com bordo decorado com faixa relevada de motivos
vegetalistas e 3 pés trabalhados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-46.0) datável de 1870 a 1879 e
de ourives ilegível. Remarcado com cabeça de velho
Alt.: 18 cm
236 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 112

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Engraved urn of floating volute handles with chiselled flower bouquet,
foliage and bulb, resting on a small salver of foliage reliefs band
decoration on 3 feet
Lisbon assay-marks (L46.0) datable 1870 - 1879 and unreadable maker’s
mark. Later remarked Elder’s Head
€ 250 - 300

545

546

547

Em prata portuguesa
Em forma de fruto perfurado com
folhagem assente sobre fuste em balaústre
com decoração gravada e cinzelada
Base circular assente sobre 3 pés
Marca de ensaiador de Lisboa (L-44) não
identificado datável de 1843-1870
Alt.: 14,5 cm
110 g

Em prata portuguesa
Flor em suporte de palmitos e folhas
cinzeladas sobre base formada por 3
folhas gravadas com enrolamentos
Marcas de ensaiador do Porto (P-55)
Guilherme Guedes Mancilha (1887-1881) e
de ourives (P 220.0) Casimiro, remarcado
com cabeça de velho
Alt.: 19 cm
121 g

Em prata portuguesa
Flor com pé e folhas sobre base circular
alteada e texturada, assente em 3 pés
trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 18,5 cm
62 g

PALITEIRO

€ 140 - 220

542

544

543

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Urna com asas perdidas em voluta
contendo ramo de flores encimado
por bolbo de flor, assente em
pequena salva com bordo gravado
com motivos vegetalistas e 3 pés lisos
Marcas de ensaiador de Braga (B11.0) meados do séc. XIX e de ourives
(B-54.0) José Maria da Silva da
mesma época
Alt.: 17 cm
107 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 38, 46

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 112

A toothpick holder
Portuguese silver
Pierced fruit with foliage resting on a baluster
shaft of engraved and chiselled decoration
Circular stand on 3 feet
Unidentified Lisbon assay-mark (L-44) datable
to 1843-1870
€ 100 - 150

PALITEIRO

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 231, 258

PALITEIRO

A toothpick holder
Portuguese silver
Flower with stem and foliage on raised and
textured circular stand resting on 3 feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 60 - 100

A toothpick holder
Portuguese silver
Flower on a frame of chiselled palms and foliage
on a 3 engraved leaves and scrolls stand
Oporto assay-marks (P-55) Guilherme Guedes
Mancilha (1887-1881) and maker’s mark (P220.0) Casimiro, later remarked Elder’s Head
€ 120 - 200

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Urn of volute floating handles with flower
bouquet surmounted by bulb, on a small
salver of foliage engraved lip on 3 feet
Braga assay-marks (B-11.0) middle 19th
century and same date maker’s mark (B54.0) José Maria da Silva
€ 100 - 180

351

350

548

549

550

554

Em prata portuguesa, séc. XIX
Copo decorado com faixas guilhochadas
assente em pés de voluta e enrolamentos
Só com marca de ourives (P-549.0)
Portuense citado de 1887 a 1892
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 14 cm
62 g

Em prata portuguesa
Copo sobre elemento vazado com suporte
para duas colheres assente em base
circular alteada com decoração vegetalista
relevada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
(adaptação)
Alt.: 18,5 cm
70 g

Em prata portuguesa
Flor com pé e diversas folhas sobre
base circular com decoração vegetalista
relevada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 15 cm
62 g

Em prata
Tronco com folhas e flores encimado
por bolbo sobre base circular com faixa
de folhas gravada, assente em 3 pés de
sapata
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 16 cm
207 g

PALITEIRO

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887”
p. 326

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Cup of guilloche bands decoration resting on
volute and scrolls feet
Oporto maker’s mark only (P-549.0) referred
1887-1892
(signs of wear, restoration)

PALITEIRO

A toothpick holder
Portuguese silver
Cup resting on pierced element with holder for
two spoons resting on a circular raised stand of
foliage reliefs decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1984) and same
date maker’s mark
(adaptation)

PALITEIRO

A toothpick holder
Portuguese silver
Flower with stem and foliage on circular stand
of foliage reliefs decoration
Boar hallmarks 833/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 80 - 120

PALITEIRO

A toothpick holder
Silver
Tree trunk with foliage and flowers surmounted
by flower bulb resting on circular stand of
engraved foliage border with 3 slipper feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 200 - 250

€ 80 - 120

555

PALITEIRO
Em prata
Tronco com folhas e flores encimado
por bolbo sobre base circular com faixa
de folhas gravada, assente em 3 pés de
sapata
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 16 cm
193 g

A toothpick holder
Silver
Tree trunk with foliage and flowers surmounted
by flower bulb resting on engraved circular
stand of engraved foliage border with 3 slipper
feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 200 - 250

€ 60 - 100

551

552

553

556

PALITEIRO ‘PÁSSARO COM FRUTO’

PALITEIRO

Em prata portuguesa, séc. XIX
Flor com folhas assente em suporte de
volutas e enrolamentos
Marcas de ensaiador do Porto (P-56) e de
ourives (P-278.0) Francisco Pinto Teixeira
citado de 1887 a 1890
(sinais de uso, falta uma folha)
Alt.: 13 cm
76 g

Em prata portuguesa
Flor com folhas sobre suporte de
enrolamentos
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 13 cm
37 g

Em prata portuguesa
Trompete, sobre base circular em socalco
assente em 3 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 18,5 cm
81 g

A toothpick holder
Portuguese silver
Flower with foliage on a scrolls stand
Boar hallmark 833/1000 (1887-1928) and same
date maker’s mark

A toothpick holder
Portuguese silver
Trumpet on stepped circular stand resting on
3 feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

Em prata portuguesa, séc. XIX e posterior
Pássaro sobre fruto com folhagem assente
sobre salva circular com três pés
Marca de contraste da cidade do Porto (P28.0), em uso de (1810-1839)
Marca de ourives de difícil leitura da
mesma época
Remarcado com cabeça de velho
Alt.: 20,5 cm
376 g

Em prata portuguesa
Flor sobre elemento vazado com
decoração vegetalista, com suporte para
dois recipientes em vidro lapidado
Assenta em pé circular alteado com 3 pés
trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 21 cm
272 g

PALITEIRO

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887”
p. 232, 273

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Flower with foliage on a volutes and scrolls
stand
Oporto assay-mark (P-56) and maker’s mark
(P-278.0) Francisco Pinto Teixeira referred
1887-1890
(signs of wear, one leaf missing)

PALITEIRO

€ 40 - 60

PALITEIRO

€ 100 - 150

A ‘bird and fruit’ toothpick holder
Portuguese silver, 19th century and later
Bird resting on fruit with foliage on a circular
three footed salver
Oporto assay-mark (P-28.0) for (1810-1839)
Unreadable same date maker’s mark
later marked Elder’s Head
€ 350 - 500

557

A toothpick holder
Portuguese silver
Flower on pierced element of foliage decoration
with fittings for two cut glass containers
Resting on 3 feet circular stand
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 200 - 300

€ 80 - 120

353

352

558

559

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa, séc. XIX
Chapéu de chuva sobre base alteada
cinzelada com folhagem assente em 3 pés
trabalhados
Marcas de ourives GFV (P-290.0)
Guilherme Faria Vilaça (1887-1896)
Alt.: 15 cm
104 g

Em prata portuguesa
Pote gravado com duas raquetes e figuras
geométricas em suporte 3 pés simulando
bambu
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 12 cm
148 g

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 276

A toothpick holder
Portuguese silver
Vase engraved with two rackets and geometric
figures resting on 3 feet stand simulating
bamboo
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Umbrella on a 3 footed chiselled foliage raised
stand
Maker’s mark GFV (P-290.0) Guilherme Faria
Vilaça (1887-1897)

563

564

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Em forma de pera, assente em salva
oitavada
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 13,5 cm
102 g

Em prata portuguesa
Em forma de espiga de milho
Contraste Javali 833/1000 (18871938) e de ourives da mesma
época
Alt.: 12 cm
54 g

A toothpick holder
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Pear shaped resting on an octagonal salver
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

A toothpick holder
Shaped as a ear of corn
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark

€ 120 - 180

€ 60 - 100

€ 120 - 180

€ 80 - 120

560

561

562

565

566

567

Em prata portuguesa, séc. XIX
Menino segurando morango perfurado,
assente em base alteada circular cinzelada
com faixa de folhas
Marcas de ensaiador do Porto (P-45) José
Rodrigues Teixeira(1877-1881) remarcado
com duas cabeças de velho
Alt.: 19 cm
108 g

Em prata portuguesa, 1º quartel séc. XIX
Mordomo com bandeja sobre salva
oitavada
Marca de ensaiador de Lisboa (L-37.0)
José Joaquim da Costa 1804-1812
Alt.: 11,5 cm
76 g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de ovelha em vulto perfeito assente
sobre plinto transforado e base rectangular
com pés de folhagem
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-44) e
de ourives ilegível remarcado com Cabeça
de Velho
Alt.: 13 cm
175 g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de dama antiga segurando taça
sobre base alteada com decoração
relevada de folhagens e 4 pés trabalhados
Marcas de ensaiador do Porto (P-44)
José Rodrigues Teixeira (1877-1881) e de
ourives ilegível
Alt.: 19 cm
158 g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de morgado encostado a árvore assente
sobre base em forma de sino com 3 pés de
folhagem
Marcas de ensaiador do Porto (P-55) guilherme
Guedes Mancilha usada de 1877 a 1881 e de
ourives não identificável
Alt.: 21 cm
179 g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura feminina em traje clássico segurando copo
em prata dourada com folhagens assente sobre
base triangular com decoração de folhagens e
peixes
Marcas de ensaiador do Porto (P-55) e de ourives
não identificável
Alt.: 22,5 cm
215 g

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 112

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 227

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 231

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 231

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Sheep resting on pierced plinth and rectangular
stand of foliage feet
Lisbon assay-mark (L-44) and unreadable
maker’s mark, later remarked Elder´s Head

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
A lady’s figure holding cup on a raised stand of
foliage reliefs decoration and 4 feet
Oporto assay-marks (P-44) José Rodrigues
Teixeira (1877-1881) and unreadable maker’s
mark

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Squire figure leaning on a tree resting on bell shaped
stand with 3 foliage feet
Oporto assay-mark (P-55) Guilherme Guedes
Mancilha for 1877-1881 and unidentified maker’s
mark

A toothpick holder
Portuguese silver
Female figure in classical attire holding gilt silver cup
with foliage resting on a triangular stand of foliage and
fish decoration
Oporto assay-mark (P-55) and unidentified maker’s
mark

€ 150 - 200

€ 150 - 200

€ 180 - 300

PALITEIRO

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 227

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Boy holding a pierced strawberry, on a chiselled
raised stand of foliage band
Oporto assay-marks (P-45) José Rodrigues
Teixeira (1877-1881) later remarked with two
Elder’s Head
€ 100 - 150

PALITEIRO

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata
Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 109

A toothpick holder
Portuguese silver, 1st-quarter 19th century
Butler with tray resting on an octagonal slaver
Lisbon assay marks (L-37.0) José Joaquim da
Costa (1804-1812)
€ 100 - 150

PALITEIRO

€ 150 - 200

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

355

354

568

FRASCO
Em vidro rubi
Com aplicações em prata dourada,
recortada e gravada
Decorado com esmaltes e pedras coloridas
Tampa encimada por ave
Trabalho Austro-húngaro, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº. 2 , alínea
c
(pequenas faltas e defeitos)
77x190x94 cm
140 g

569

GARRAFA COM TAMPA
Em cristal lapidado bicolor
Com aplicações em prata dourada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt: 30 cm

A bottle and stopper
Bicoloured cut crystal
Gilt silver mounts
Boar hallmarks 833/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 120 - 180

A bottle
Ruby glass
Scalloped and engraved gilt silver mounts
Enamelled and multicoloured decoration
Cover surmounted by bird
Austro-Hungarian, 19th century
Unmarked
(minor losses and faults)

573

PALITEIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Figura de morgado com bengala encostado a árvore com fruto
sobre base triangular com folhagem
Marcas de ensaiador do Porto (P-55) guilherme Guedes Mancilha
usada de 1877 a 1881 e de ourives (P-73) Abel Augusto de Lemos
da mesma época
Alt.: 20 cm
291 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 231, 235

A toothpick holder
Portuguese silver, 19th century
Squire figure with walking stick leaning on a tree with fruit on a triangular
stand with foliage
Oporto assay-mark (P-55) Guilherme Guedes Mancilha for 1877-1881
and same date maker’s mark (P-73) Abel Augusto de Lemos
€ 250 - 300

€ 950 - 1.100

570

ESPELHO DE MÃO ART DECO
Em prata
Moldura de linhas arquitectónicas gravadas com sulcos rectilíneos e
agrupamento de círculos
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma época
“Joalharia do Carmo”
Indicação de 1º Título
(espelho riscado)
27x12 cm
Peso bruto…
372 g

574

INVULGAR CONJUNTO PARA
CONDIMENTOS
Em prata, séc. XIX/XX
Barco de junco com figura oriental ao leme
contendo saleiro, pimenteiro e recipiente para
palitos
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
8,5x15 cm
254 g

An Art Deco dressing table mirror
Silver
Architectural frame engraved with straight grooves and cluster of circles
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark “Joalharia do
Carmo”
Stamped “1º Título”
(scratches to glass)
€ 100 - 150

571

DUAS CAIXAS
Em prata portuguesa de 833/1000
Tampas com decoração guilhochadas
Interiores dourados sendo que a maior também tem madeira
Marca de contraste Águia de Lisboa (1985-2000) e marcas de ourives da mesma época
2,5x13x8 cm ( a maior)
350 g (total)
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do Sobralinho em Alverca.

Two boxes
Portuguese silver 833/1000
Guilloche decoration
Inner gilding and one wood lined
Lisbon Eagle hallmarks (1985-2000) and same date maker’s mark
€ 130 - 200

An unusual condiments set
Silver, 19th/20th century
Chinese junk with oriental figure at the helm, containing
salt and pepper pots and toothpick holder
Unmarked

572

€ 250 - 350

CONJUNTO TOUCADOR
Em prata portuguesa
Composto por espelho de mão, caixa, e
duas escovas
Corpo liso com frisos de aletas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
1080 g

A dressing table set
Portuguese silver
Hand held mirror, box and two brushes
Plain decoration with winglets friezes
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 350 - 400

575

BETONEIRA
Em prata e madeira
Trabalho espanhol
Marcas de garantia de Espanha 925/1000,
remarcada Águia 925/1000 (1985-2020)
Alt.: 13 cm
Comp.: 13,5 cm
180 g

Cement mixer
Silver and wood
Spanish assay-marks 925/1000, later remarked
Eagle 925/1000 (1985-2020)
€ 150 - 200

357

356

580

576

FAQUEIRO COMPLETO PARA DOZE PESSOAS

CONJUNTO DE TALHERES

Em prata portuguesa
Decoração romântica, cabos gravados e cinzelados com aletas, flores e folhagens, encimados por reserva lisa emoldurada por
elementos vegetalista e acantos em aberto
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de mesa, garfos e facas de peixe, colheres garfos e facas de sobremesa,
colheres de chá, trinchante de carne, trinchante de peixe, concha de sopa, colher de arroz, talher para salada, 2 pás para
açúcar e mais 4 peças de servir (122 peças)
As facas têm cabo dito de pistola com profusa decoração relevada e gravada de motivos vegetalistas
As lâminas estão em bom estado de conservação
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma época
Peso bruto:
7320 g

Em prata francesa
Composto por 6 garfos de mesa, 6
colheres de sopa e 12 colheres de
sobremesa
Cabos lisos gravados com friso encimados
por concha gravada frente e verso
Marcas de garantia de França Cabeça de
Minerva 925/1000
1680 g

A set of spoons
French silver
Six meat forks, six soup spoons and twelve
dessert spoons
Plain handles of engraved frieze surmounted by
engraved shell to front and rear
French assay marks Tête de Minerve 925/1000

A 12 cover canteen of cutlery
Portuguese silver
Romantic Era decoration, engraved and chiselled handles with winglets, flowers and foliage, surmounted by plain cartouche framed by foliage
and acanthus elements
Soup spoons, meat knives and forks, fish knives and forks, dessert spoons, knives and forks, tea spoons, meat carvers, fish slicers, soup ladle,
serving spoons, salad servers, 2 sugar shovels and another 4 serving utensils (122 pieces in total)
“Pistol” handles to knives of profuse reliefs and engraved foliage motifs decoration
Blades in good condition
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark

€ 700 - 900

€ 3.000 - 4.500

577

DOZE COLHERES
Em prata portuguesa
Cabos lisos emoldurados por friso gravado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
736 g

A group of twelve spoons
Portuguese silver
Plain handles framed by engraved frieze
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 280 - 360

578

SEIS FACAS E SEIS GARFOS DE PEIXE
Em prata portuguesa
Cabos lisos, garfo com decoração vazada em
forma de coração e folha
Contraste javali 833/1000 (1887-1938) e de
ourives da mesma época
570 g

Six fish forks and six fish spatulas
Portuguese silver
Plain handles, forks of pierced heart and foliage
decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 150 - 250

579

PINÇA PARA PÃO
Em prata portuguesa
Hastes em forma de volutas com folhas e uma das pás com decoração
vazada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41.Oa) não identificado datável de 18221843) e de ourives ilegível
Comp.: 30,5 cm
189 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 111

A bread tongs
Portuguese silver
Volute handles of foliage decoration
One grip pierced
Lisbon unidentified assay-marks (L-41.0a) datable 1822-1843 and unreadable
maker’s mark
€ 130 - 180

359

358

581

SALVA ESPIRALADA D. JOSÉ
Em prata portuguesa, do séc. XVIII
Decoração gomada espiralada, centro relevado com cartela lisa envolta por friso
perlado que repete no bordo recortado e relevado, aqui com motivos vegetalistas
Marca de ensaiador do Porto (1792-c. 1803) (P-17.0) e de ourives AD (1768-1804)
(P-88.0)
(sinais de uso)
Diam.: 41 cm
1357g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887”

A spiralled D.José salver
Portuguese silver, 18th century
Spiralled gadrooned decoration with raised centre of blank cartouche framed by beaded frieze
that repeats on the scalloped and raised rim with additional foliage motifs
Oporto assay-mark (1792-ca.1803) (P-17.0) and maker’s mark AD (1768-1804) (P-88.0)
(signs of wear)
€ 5.000 - 7.500

361

360

582

INVULGAR COLHER DO SÉC. XVI
Em prata dourada Escandinava, possivelmente sueca ou
dinamarquesa
Concha com decoração gravada, na face interior com anjo segurando
cruz, cálice e patena, pisando serpente e na exterior figura feminina
segurando estandarte esvoaçante
Pega rematada por cabeça dupla de putti e botão
Marca não identificada
13,5x5 cm
35 g
Bibliografia/Literature:
Klaus Marquardt “Eight centuries of European knives, forks and
Spoons”, Arnoldsche Art Publishers, 1997, pp. 45 e 203

An unusual 16th century spoon
Scandinavian gilt silver, possibly Swedish or Danish
Engraved decoration to inner bowl with angel holding cross, calyx and paten
and stepping on snake
Female figure holding a wind blown standard to outer bowl
Double putti head and button finial to handle
Unidentified mark
€ 600 - 800

583

CAFETEIRA D. JOSÉ
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Corpo periforme com decoração rocaille em faixas relevadas e cinzeladas com motivos vegetalistas volutas e concheados
Bico em colo de cisne com idêntica decoração, pomo em flor com asa em madeira entalhada
Assenta em base circular lisa
Com monograma gravado no bojo
Contraste de ourives (P-493.0) Manuel Gomes Vilaça citado entre 1763 e 1779
(restauros na asa)
Alt.: 30 cm
1076g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887”

A D.José coffee pot
Portuguese silver, 18th century
Pear shaped body of rococo reliefs and chiselled bands with foliage motifs, volutes and shells
Swan neck spout of identical decoration, flower lid pommel and carved wooden handle
Resting on a plain circular stand
Engraved monogram to bulge
Maker’s mark (P-493.0) Manuel Gomes Vilaça cited 1763-1779
(restoration to handle)
€ 5.000 - 8.000

363

362

584

585

Em prata portuguesa, séc. XVIII
Corpo periforme com decoração rocaille em faixas
relevadas e cinzeladas com motivos vegetalistas
volutas e concheados
Bico em colo de cisne com idêntica decoração,
botão da tampa substituído
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
Pé circular liso
Asa em madeira entalhada lisa
Alt.: 30,5 cm
1222 g

Em prata portuguesa, séc. XVIII
Corpo periforme com decoração rocaille, trabalho relevado,
gravado e cinzelado com flores, folhagens e volutas
Bico em colo de cisne com remate de cabeça de animal e
concheados na base
Pomo em vaso com flores e asa em madeira entalhada
Assenta em base circular recortada com idêntica decoração
Apresenta um brasão gravado no bojo
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Art.º 2, n.º2, alínea c.
(sinais de uso)
Alt.: 34 cm
1560g

CAFETEIRA D. JOSÉ

A D.José coffee pot
Portuguese silver, 18th century
Pear shaped body of rococo reliefs and chiselled bands
decoration with foliage motifs, volutes and shells
Swan neck spout of identical decoration, replaced lid
pommel
Unmarked
Plain circular foot
Carved wooden handle
€ 4.500 - 6.000

IMPORTANTE CAFETEIRA D. JOSÉ

An important D.José coffee pot
Portuguese silver, 18th century
Pear shaped body of rococo reliefs, engraved and chiselled decoration
with flowers, foliage and volutes
Swan neck spout of zoomorphic finial and shells to base
Flower vase lid pommel and carved wooden handle
Resting on a circular scalloped stand of identical decoration
Engraved armorial shield to bulge
Unmarked
(signs of wear)
€ 5.000 - 8.000

365

364

586
CONJUNTO DE BOTÕES DE PUNHO E
BOTÃO DE SMOKING
Em ouro e platina
Foscos e polidos cravejados com 5 diamantes em
talhe de brilhante
Em estojo de origem da “Joalharia Ferreira
Marques “
Contraste Cabeça de Cavalo (1938-1984) ouro
800/1000 platina 500/1000 e de ourives da mesma
época
Diam.: 1,4 cm
15.3g

A pair of cufflinks and stud
Gold and platinum
Matte and polished set with five brilliant cut diamonds
In the original case from “Joalharia Ferreira Marques”
Horse’s Head hallmark (1938-1984) gold 800/1000
platinum 500/1000 and same date maker’s mark
€ 700 - 900

587
QUATRO LIBRAS ESTERLINAS
Em ouro 916/1000
Victoria, 1872, 1871, 1885, 1876
31.8 g

Four sovereigns
Gold 916/1000
Queen Victoria, 1872, 1871, 1885, 1876
€ 1.360 - 1.600

589

590

591

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

Em ouro
Em forma de ferradura de cavalo e cravo
Contraste Carneiro 375/1000 e Coruja
7g

Em ouro
Em formato oval com decoração martelada
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
1,9x1,3 cm
13.7 g

Em platina
Formato circular cravejados com 4
hematites facetadas
Contraste Papagaio 500/1000 ((19381984) e de ourives da mesma época
Diam.: 1,4 cm
12.3 g

A pair of cufflinks
Gold
Horseshoe shaped
Ram’s hallmark 375/1000 and Owl
€ 250 - 350

A pair of cufflinks
Gold
Oval shaped of hammered decoration
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 480 - 600

588
TRÊS LIBRAS ESTERLINAS
Em ouro 916/1000
Victória 1878, 1895, 1895
23.8 g

Three sovereigns
Gold 916/1000
Queen Victoria, 1878, 1895, 1895
€ 800 - 1.200

A pair of cufflinks
Platinum
Circular shaped set with 4 faceted haematites
Parrot hallmark 500/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 180 - 250

592

593

594

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

ABOTOADURAS

Em ouro
Calotes decoradas com miosótis, esmalte
azule cravejadas com 4 diamantes em
talhe antigo de brilhante
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.: 1,2 cm
8.1 g

Em ouro simulando botões de camisa
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 1,5 cm
23.7 g

Em ouro liso
Contraste Carneiro 750/1000 e Coruja
Diam.: 1,3 cm
7g

A pair of cufflinks
Gold
Myosotis and blue enamel domes set with 4
antique brilliant cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 300 - 400

A pair of cufflinks
Gold
Simulating shirt buttons
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 800 - 1.000

Shirt studs
Plain gold
Ram’s hallmarks 750/1000 and Owl
€ 230 - 260

595

596

PENDENTE CRUZ

FIO COM PENDENTE CRUZ

Em prata, séc. XIX
Cravejada com 11 crisólitas
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
4x2,5 cm
4.1 g

Em ouro
Cruz em prata e ouro com trabalho vazado
e cinzelado, cravejada com um diamante em
talhe de brilhante e diversos em talhe rosa
Fio com contraste Formiga 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Cruz com contraste Cabeça de Cão ouro
800/1000, prata 833/1000
Comp.: 40 cm
26.8 g
13 g (fio)

A cross pendant
Silver, 19th century
Set with 11 chrysolites
Unmarked
€ 120 - 200

A chain with cross pendant
Gold
Silver and gold pierced and chiselled cross set with
one brilliant cut and various rose cut diamonds
Ant hallmark chain 800/1000 (1938-1984) and
same date make’s mark
Dog´s Head hallmark to cross gold 800/1000, silver
833/1000
€ 500 - 700

597
PENDENTE PORTA RETRATOS
Em ouro e vidro
Emoldurado por fio torcido cravejado
com pequenas pérolas desgastadas
Portugal, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº2, nº.2, alínea c
5x3,4 cm
10.4 g

A locket
Gold and glass
Framed by twisted thread set with small pearls
Portugal, ca. 1950
Unmarked
€ 120 - 160

598
PENDENTE PORTA RETRATOS
Em ouro
Formato circular decorado com flor e
aplicação de esmaltes policromados
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 1,8 cm
2.4 g

A locket
Gold
Circular of flower decoration and applied
polychrome enamelled elements
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
(signs of wear)
€ 120 - 150

599

600

PENDENTE DEVOCIONAL

PENDENTE

Em ouro e cristal de rocha possivelmente
espanhol, séc. XVII/XVIII
Moldura em ouro trabalhado cravejada em
alvéolos com 7 diamantes em talhe rosa
coroada e 7 rubis em talhes irregulares
Interior com figura de santo segurando
Custódia
Verso pintado com inscrição IHS e espada
de Santiago
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº2, alínea c
3,5x3 cm
11.7 g

Em ouro
Escultura moldada e cinzelada
representando cabeça de Cristo com olhos
abertos e coroa de espinhos cravejada
com 4 pequenos diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
4x2,2 cm
28.1 g

A devotional pendant
Gold and rock crystal, possibly Spanish, 17th /
18th century
Gold frame set in alveolae with 7 crowned rose cut
diamonds and 7 irregular cut rubies
Interior with figure of Saint holding monstrance
Reverse painted with IHS inscription and Saint
James sword
Unmarked
€ 1.800 - 2.500

A pendant
Gold
Moulded and chiselled structure depicting The
Head of Christ with open eyes and Crown of
Thorns set with 4 small brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 900 - 1.000

601

602

FIO COM PENDENTE CRUZ

INVULGAR CRUZ BARROCA

Em ouro
Malha de cordão tradicional
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
22.2 g

Em ouro possivelmente espanhol, séc. XVIII
Com decoração de elementos vegetalistas
cravejada em alvéolos com 15 diamantes em
talhe antigo de mesa
Verso cinzelado com simbologia religiosa
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
3,8x2,8 cm
8.9 g

A chain with cross pendant
Gold
Traditional mesh chain
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 950 - 1.200

Unusual Baroque cross
Gold, possibly Spanish, 18th century
Foliage elements decoration set in alveolae with 15
antique table cut diamonds
Chiselled back with religious symbology
Unmarked
€ 2.000 - 3.000

603

604

FIO COM PENDENTES

IMPORTANTE CRUZ “À LA JEANETTE”

Em ouro bicolor
Malha de argolinhas com aplicação de 3
medalhas religiosas
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Comp.: 62 cm
21 g

Em prata e ouro, séc. XVIII
Decoração vazada, cinzelada e relevada com 10 alvéolos
cravejados com diamantes em talhe de rosa coroada com
total (ca. 2.00ct) encimada com coronel de nobreza com as
armas reais de Bourbon de França com coroa de príncipe
Todo o pendente está rodeado de flores de lis estilizadas,
também presentes no corpo central e remates
Em estojo de época gravado com coroa de príncipe e
iniciais B.C.D. Bourbon Condé Duc. Príncipes da Família
Real dos Bourbons de França
10x6 cm
43.2 g

A chain with pendants
Bicoloured gold
Loops chain with 3 religious medals
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 740 - 1.000

An important cross “à la Jeanette”
Silver and gold, 18th century
Pierced, chiselled and reliefs decoration with 10 alveolae set with
crowned rose cut diamonds totalling (ca. 2.00ct) surmounted by
Royal French Bourbon armorial and Prince’s coronet
The pendant is framed by stylised Fleurs de Lis, repeated on the
central field and finials
In period storage case engraved with Prince’s coronet and initials
B.C.D. Bourbon Condé Duc. Royal French Bourbon Princes
€ 8.000 - 10.000

605

PLACA DA GRÃ-CRUZ DAS
3 ORDENS
Em prata e esmaltes policromos
Séc. XIX, período monárquico
8x7 cm
57,2 cm

The Plaque of the Three Military
Orders
Silver and polychrome enamels
Monarchy period pre-1910
€ 300 - 600

606

607

608

609

610

611

612

INVULGAR PENDENTE

PLACA DE COMENDADOR
DA ORDEM DE CRISTO,

PENDENTE OVAL DE GRÃCRUZ DA ORDEM MILITAR
DE CRISTO

INSÍGNIA DE
COMENDADOR DA ORDEM
DE CRISTO

MEDALHA DE MÉRITO
MILITAR

CRUZ DE PEREGRINAÇÃO
PORTUGUESA

PENDENTE DAS DUAS ORDENS
MILITARES, CRISTO E AVIS,

Em prata e esmaltes policromo
Séc. XIX (3º quartel)
Alt.: 10,5 cm
71 g

Em prata e esmaltes
Pendente e argola, cinzeladas
9x4 cm
32 g

Em prata e esmaltes
Com fita e passador
4.5x3 cm
8g

Em metal amarelo e esmaltes
policromados
Séc. XX, anos 50

Em prata dourada e esmaltes policromos,
junto com a faixa de seda de cor vermelha
Período monárquico, até 1910
12x7,5 cm
92 g

The oval Great Cross Pendant of the
Military Order of Christ
Silver and polychrome enamels
19th century (3rd-quarter)

The Insignia of Commander of the
Military Order of Christ
Silver and enamels
Chiselled pendant and loop

€ 400 - 600

€ 150 - 250

Em prata e ouro
Excepcional trabalho de joalharia
contendo ao centro a Cruz de Cristo
esmaltada a branco e vermelho
cravejada com 4 diamantes em
talhe antigo de brilhante, de onde
irradiam filamentos sugerindo raios
de luz
Moldura decorada com aletas e
enrolamentos cravejada com 8
diamantes em talhe antigo de
brilhante, diversos em talhe rosa,
rubis calibrados e 4 pérolas de
cultura
Portugal, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
3,5x3 cm
11.1 g

An unusual pendant
Silver and gold
Exceptional goldsmith’s work with
central white and red enamelled Cross
of Christ set with 4 antique brilliant cut
diamonds, from which radiate elements
simulating light rays
Winglets and scrolls frame set with 8
antique brilliant cut diamonds, various
rose cut diamonds, calibrated rubies and
4 cultured pearls
Portugal, ca. 1950
Unmarked
€ 700 - 1.000

Em prata, pedras e esmaltes
Séc. XIX
Sem marcas
(defeitos no esmalte branco)
7,5x6,5 cm
65 g

The Commander’s Plaque of the
Military Order of Christ
Silver, stones and enamel
19th century
Unmarked
(faults to white enamel)
€ 300 - 500

613
PENDENTE DA BANDA
DE GRÃ-CRUZ DAS TRÊS
ORDENS MILITARES
Em prata dourada e esmaltes
policromos, junto com a faixa em
seda com as respectivas cores
Período monárquico, até 1910
9x5 cm
55 g

The Great Cross of the Three Military
Orders
Gilt silver and polychrome enamels
together with the silk band of the three
respective colours
Monarchic period pre-1910
€ 1.500 - 3.000

The Medal of Military Merit
Silver and enamels
With band and keeper loop

A Portuguese pilgrims cross
Yellow metal and polychrome
enamels
20th century, 1950s

€ 100 - 200

€ 20 - 30

The Pendant of the Two Military Orders Christ and Aviz
Gilt silver and polychrome enamels together
with the respective red silk band
Monarchic period pre-1910
€ 800 - 1.20

614
INSÍGNIA DE CAMAREIRO DE
FREDERIC WILLIAM, ELEITOR DE
HESSE
Em bronze dourado com inicial F
Decoração de motivos vegetalistas e coroa
real vazada
Alemanha, séc. XIX
17,5x6 cm

A Frederic William, Elector of Hesse
chamberlain’s Insignia
Gilt bronze with F monogram
Foliage motifs decoration and pierced royal
crown
Germany, 19th century
€ 400 - 600

615

616

Em bronze dourado
Decoração de motivos vegetalistas e
enrolamentos com iniciais entrelaçado
Rematado por coroa imperial
Europa, séc. XIX
13,5x5 cm

Em bronze dourado
Decorado em relevo com N e coroa
imperial de Napoleão III e coroas de louros
estilizadas
França, séc. XIX
(sinais de uso)
Alt.: 8,8 cm

INSÍGNIA DE CAMAREIRO DE
JORGE III DE HANNOVER

A George III of Hannover chamberlain’s
Insignia
Gilt bronze
Foliage motifs and scrolls decoration with
interlaced monogram
Surmounted by Imperial crown
Europe, 19th century
€ 500 - 800

FOURRIER NAPOLEÃO III

A Napoleon III fourrier
Gilt bronze
Reliefs decoration with N and Napoleon III
Imperial crown and stylised laurel wreath
France, 19th century
(signs of wear)
€ 200 - 400

619
618
617
INSÍGNIA DE D. PEDRO II DO
BRASIL
Em bronze dourado
Representando Dragão alado com
coroa imperial, ceptro e orbe
Brasil, séc. XIX
(sinais de uso, desgastes no
dourado)
7x6 cm
Nota:
Objecto utilizado pelos funcionários
da Casa Imperial de D. Pedro II do
Brasil

Insignia of Emperor Pedro II of Brazil
Gilt bronze
Featuring a winged dragon with Imperial
crown, sceptre and orb
Brazil, 19th century
(signs of wear and tear)
€ 200 - 400

CHAVE DE CAMAREIRO - INSÍGNIA
DE CAMAREIRO FRANCISCO JOSÉ I
Em bronze dourado
Com iniciais entrelaçadas
Montado em ornamento com águia
bicéfala de asas abertas e iniciais bordadas
e galão em fio metálico dourado
Áustria, séc. XIX (inicios)
14x7 cm

A Chamberlain’s key - Emperor Franz Joseph I
chamberlain Insignia
Gilt bronze
Interlaced monogram
Mounted in an ornament with spread doubleheaded eagle and gilt metal thread embroidered
monogram and trim
Austria, early 19th century
€ 600 - 800

IMPORTANTE PENDENTE DEVOCIONAL
Em ouro e cristal de rocha possivelmente espanhol, séc. XVII/XVIII
Moldura formada por elementos recortados decorados com esmaltes
policromados
Interior com representação de anjos e custódia encimada por Espírito Santo em
enquadramentos de colunas coríntias
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,
alínea c
5x5,2 cm
46.9 g
Exemplares idênticos podem ser encontrados no acervo do British Museum
(número de inventário:1978,1002.100), na Hispanic society of America (número
de inventário: R3480), bem como em Madrid no Museu Arqueológico e no
Museu de Artes Decorativas.
Bibliografia/Literature:
AA.VV. - The Art of the Jeweller, A Catalogue of the Hull Grundy Gift to the
British Museum, Londres, 1984, p.264

Important devotional pendant
Gold and rock crystal, possibly Spanish, 17th / 18th century
Scalloped elements frame of polychrome enamelled decoration
Interior with angels and monstrance surmounted by the Holy Spirit framed by
Corinthian columns
Unmarked
Similar examples at the British Museum (inv.1978,1002.100), at the American Hispanic
Society (inv.R3480), as well as at Madrid’s Archaeological and Decorative Arts Museums.
€ 4.000 - 5.000

620

621

ANEL

COLAR

Em ouro
Aro esculpido em forma de duas
sereias segurando dois diamantes
em talhe antigo de brilhante
com total (ca. 1.20ct) cor
possivelmente I/J claridade SI
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Med. 16 (EU)
9.1 g

Em ouro
Malha de elos entrelaçados com
aplicação de 6 contas de ágata
cornalina e 5 pérolas de cultura
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Comp.: 73 cm
36.8 g

A ring
Gold
Sculpted band shaped as two
mermaids holding two antique cut
diamonds totalling (ca. 1.20ct) colour
possibly I/J clarity SI
Unmarked
€ 1.000 - 1.500

A necklace
Gold
Interlaced links mesh with 6 applied
carnelian agate beads and 5 cultured
pearls
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark
€ 950 - 1.100

622

623

624

625

626

627

ANEL VICTORIANO

ALFINETE

ANEL

TRANCELIM

ANEL LARGO

CORAÇÃO MINHOTO

Em ouro, séc. XIX
Aro com decoração relevada
e cinzelada de motivos
vegetalistas estilizados
cravejado com um diamante
oval em talhe antigo de
brilhante com (ca. 0.85ct)
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea
c
Med. 16 (EU)
9.5 g

Em ouro português, séc. XIX
Base recortada com
decoração pontilhada e
aplicação de elemento
cinzelado em forma de flor
cravejado com uma pedra
vermelha
Contraste Carneiro 750/1000
e Coruja
3,4x4 cm
6.3 g

Em ouro
Aro texturado em forma
de cúpula com aplicação
de círculos esmaltados a
vermelho e cravejado no
topo com uma pérola de
cultura (ca. 6.8 mm)
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med.: 17 (EU)
9.1 g

Em ouro português
Formado por elos texturados e
vazados
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Comp.:100 cm
19.4 g

Em ouro
Aro liso cravejado com
um rubi oval em talhe de
cabuchão (ca. 6x5 mm) e
4 pequenos diamantes em
talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 17 (EU)
11.6 g

Em ouro
Moldado decorado for e
motivos diversos formados por
fio torcido
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 5 cm
8.2 g

A Victorian ring
Gold, 19th century
Reliefs and chiselled decoration
band of stylised foliage motifs
set with one antique brilliant cut
diamond (ca. 0.85ct)
Unmarked
€ 900 - 1.200

A brooch
Portuguese gold, 19th century
Scalloped base of dotted
decoration and applied flower
shaped chiselled element set with
a red stone
Ram’s hallmark 750/1000 and
Owl
€ 200 - 300

A ring
Gold
Textured dome shaped band of
applied red enamelled circles set
on the top with cultured pearl
(ca. 6.8 mm)
Dragon hallmark 800/1000
(1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 400 - 600

A chain
Portuguese gold
Textured and pierced links
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 650 - 750

A wide ring band
Gold
Plain ring set with one oval
cabochon cut ruby (ca. 6x5
mm) and 4 small brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000
(1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 460 - 600

A “Minho” heart
Gold
Moulded and decorated with
various motifs formed by twisted
wire
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 450 - 500

628

629

630

631

632

633

634

635

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

ARRECADAS

BRINCOS Á RAÍNHA

ARRECADAS

BRINCOS À PRINCESA

BRINCOS À REI

BRINCOS À RAINHA

Em ouro português, séc. XIX
Fusos decorados com
miosótis e elementos
filigranados
Marcas de ensaiador do ouro
Contraste Carneiro 585/1000
e Coruja
Alt.: 5,2 cm
4.5 g

Em ouro
Em forma de fuso com decoração
de filigrana e miosótis
Contraste Dragão 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma
época
Alt.: 3,5 cm
4.3 g

Em ouro
Trabalho recortado e vazado em
círculos com crescente articulado
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Diam.: 2 cm
3.4 g

Em ouro
Decoração recortada e vazada com
motivos vegetalistas estilizados
Contraste Tigre 800/1000 (18871938) e de ourives da mesma época
Diam.: 1,6 cm
3.4 g

A pair of earrings said “arrecadas”
Gold
Scalloped and pierced circles and
articulated crescent
Tiger hallmark 800/1000 (18871938) and same date maker’s mark

Em ouro, séc. XVIII/XIX
Compostos por 3 elementos
articulados com decoração
vegetalista vazada, sendo o do
meio em forma de laço com fitas
cravejados com diamantes em talhe
rosa e rosa coroada
Em óptimo estado de conservação
sem restauros
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2,
nº2, alínea c
Alt.: 6 cm
22.6 g

Em ouro, séc. XVIII/XIX
Compostos por 3 elementos
articulados com decoração
vegetalista vazada, sendo o do
meio em forma de borboleta
estilizada, cravejados com
diamantes em talhe rosa e rosa
coroada
Em óptimo estado de conservação
sem restauros
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2,
nº.2, alínea c
Alt.: 7,5 cm
18.7 g

Em ouro
Trabalho recortado e transforado
com motivos vegetalistas
estilizados
Contraste Tigre 800/1000 (18871938) e de ourives da mesma época
Alt.: 3,5 cm
4.8 g

A pair of drop earrings
Gold
Spindle shaped of filigree and myosotis
decoration
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

Em ouro
Trabalho de filigrana com
motivos vegetalista e
crescente articulado
Contraste Tigre 800/1000
(1887-1938) e de ourives da
mesma época
3,2x2,2 cm
4.2 g

€ 250 - 350

€ 200 - 250

A pair of earrings “à rei”
Gold, 18th / 19th century
Three articulated elements of pierced
foliage decoration, the central shaped as
a stylised butterfly, set with rose cut and
crowned rose cut diamonds
Excellent condition without restoration
Unmarked

€ 300 - 400

A pair of drop earrings
Portuguese gold, 19th century
Spindles of myosotis and filigree
work decoration
Gold assay-marks
Ram’s hallmark 585/1000 and
Owl
€ 250 - 350

A pair of earrings said “à rainha”
Gold
Scalloped and pierced decoration of
stylised foliage motifs
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark
€ 200 - 250

A pair of earrings said “arrecadas”
Gold
Filigree of foliage motifs and
articulated crescent
Tiger hallmark 800/1000 (18871938) and same date maker’s
mark
€ 250 - 350

A pair of earrings “à princesa”
Gold, 18th / 19th century
Three articulated elements of pierced
foliage decoration, the central shaped as
a bow with ribbons set with rose cut and
crowned rose cut diamonds
Excellent condition without restoration
Unmarked
€ 2.000 - 3.000

€ 1.800 - 2.500

A pair of earrings said “à rainha”
Gold
Scalloped and pierced of stylised motifs
decoration
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark

636
MEIO ADEREÇO
Em ouro, séc. XIX
Composto por alfinete e brincos
pendentes
Decorados com frisos e elementos
pontilhados com aplicação de esmalte
azul, enrolamentos e pingentes
Cravejados com micro pérolas, 2
turmalinas e 2 pedras de imitação
Em estojo de origem danificado
Marcas de ensaiador do ouro séc. XIX e de
ourives da mesma época
21.5 g

A demi-parure
Gold, 19th century
Brooch and drop earrings
Friezes and dotted elements decoration with
applied blue enamel, scrolls and drops
Set with micro pearls, 2 tourmalines and 2 faux
stones
Original storage case damaged
Gold assayer 19th century and same date
maker’s mark
€ 750 - 1.200

638
ADEREÇO
Em ouro português, séc. XIX
Composto por: colar, brincos, pulseira e alfinete
Trabalho, moldado, recortado e cinzelado
com motivos de inspiração vegetalista,
ornamentados com pingentes suspensos por
fios em malha espinhada
Cravejado com 21 esmeraldas em talhe oval de
(ca. 19x16 a 8x6 mm)
Em estojo de origem
Marcas de ensaiador do ouro Nº 115 Manuel
Dias Couto 1863-1865 e de ourives da mesma
época não identificado
94.6 g

A parure
Portuguese gold, 19th century
Necklace, pair of earrings, bracelet and brooch
Moulded, scalloped and chiselled decoration of
foliage inspired motifs ornamented with pendants
suspended by fish bone mesh threads
Set with 21 oval cut emeralds (ca. 19x16 to 8x6 mm)
In the original storage case
Gold assay-marks nº115 Manuel Dias Couto 18631865 and same date unidentified maker’s mark
€ 2.900 - 3.200

637
PENDENTE SEQUILLÉ
Em ouro, séc. XVIII/XIX
Trabalho recortado com decoração
vegetalista, enrolamentos e pingentes em
forma triangular cravejados com pequenos
diamantes em talhe rosa
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
5,8x3 cm
9.6 g

A Sequille pendant
Gold, 18th / 19th century
Scalloped outline of foliage decoration, scrolls
and triangular pendants set with small rose cut
diamonds
Unmarked
€ 600 - 900

639
PENDENTE/ALFINETE SEQUILLÉ
Em ouro, séc. XVIII/XIX
Trabalho recortado com decoração
vegetalista, enrolamentos e pingentes
cravejados com pequenos diamantes em
talhe rosa
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
4,5x3 cm
7.7 g

A Sequille pendant / brooch
Gold, 18th / 19th century
Scalloped outline of foliage decoration, scrolls
and pendants set with small rose cut diamonds
Unmarked
€ 500 - 700

640

641

642

644

645

646

647

PULSEIRA RÍGIDA

PENDENTE/ SINETE

BRINCOS

PENDENTE

ALFINETE

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

Em ouro português, séc. XVIII/XIX
Aro largo cinzelado com aplicação de
elementos simulando fita e fivela
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
12.5 g

Em ouro
Cabra amamentando cria, escultura
gravada assente em base com decoração
vegetalista, relevada e gravada
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 2.8 cm
13 g

Em ouro
Circulares com gravação simulando
crescente cravejados com duas micro
pérolas
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938 ) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, desgaste nas pérolas)
Diam.: 13 mm
1.5 g

Em ouro
Libra esterlina Elizabeth 1958 em
moldura com decoração fosca e
polida
Contraste Carneiro 800/1000 e
Coruja
19.9 g

Em ouro
Formado por dois círculos articulados,
com decoração gravada, suspensos por
um elemento de linhas arquitectónicas
com aplicação de esmalte negro,
encimado por enrolamentos e cravejado
com uma micropérola
Portugal, séc. XVIII/XIX
Em estojo de origem
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
(desgaste no esmalte)
6x3,8 cm
6.2 g

Em ouro
Cravejados com dois diamantes
em talhe antigo de brilhante
com total (ca. 0.90ct) de cor
branca , claridade SI e P1
Europa, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Diam.: 9,5 mm
3.7 g

Em ouro e prata
Cravejados com quartzo citrino
(ca. 15x10 mm) emoldurado
por friso cravejado com
pequenos diamantes em talhe
rosa
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) ouro 800/1000,
prata 833/1000
Alt.: 3,8 cm
9.3 g

A pair of earrings
Gold
Set with two antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 0.90ct)
colour white, clarity SI and P1
Europe, 19th / 20th century
Unmarked

A pair of pendant earrings
Gold and silver
Set with citrine quartz (ca. 15x10
mm) framed by frieze set with small
rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark (1983-1984)
gold 800/1000, silver 833/1000

€ 400 - 450

€ 130 - 200

A bangle
Portuguese gold, 17th / 19th century
Chiselled decoration of applied elements
simulating ribbon and buckle
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
(signs of wear)
€ 390 - 500

A pendant / wax seal
Gold
Goat feeding kid, engraved sculpture resting on
a reliefs and engraved foliage decoration base
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 720 - 800

A pair of earrings
Gold
Circular shaped with engraving simulating
crescent set with two micro pearls
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
(signs of wear, wear to pearls)
€ 50 - 80

643
PENDENTE /SINETE
Em ouro
Cabra amamentando cria, escultura
gravada assente em base com decoração
vegetalista relevada
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 2,5 cm
7.3 g

A pendant / wax seal
Gold
Goat feeding kid, engraved sculpture resting on
a reliefs and engraved foliage decoration base
Dragon hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 400 - 500

A pendant
Gold
An Elizabeth II 1958 sovereign in matte
and polished frame
Ram’s hallmark 800/1000 and Owl
€ 900 - 1.300

648
RELÓGIO DE LAPELA
MEDANA
Em ouro de 750/1000, séc. XIX
Frente decorada com frisos
esmaltados a vermelho cravejada
com 4 diamantes em talhe antigo de
brilhante
Mostrador em madrepérola com
numeração árabe
Mecanismo suíço nº 620.092 em
funcionamento
Diam.: 2,5 cm
15.4 g

A Medana lapel clock
Gold 750/1000, 19th century
Front decorated with red enamelled
friezes set with 4 antique brilliant cut
diamonds
Mother of pearl dial of Arabic decoration
Swiss mechanism nº.620.092 in motion
€ 300 - 400

A brooch
Gold
Two articulated circles of engraved decoration
suspended by architectural element with applied
black enamel element surmounted by scrolls and
set with micro pearl
Portugal, 18th / 19th century
In the original storage case
Unmarked
(wear to enamel)
€ 200 - 300

649

650

651

652

653

654

PENDENTE PORTA RETRATOS

CORRENTE PARA RELÓGIO

ANEL DE MEMÓRIA

BRINCOS

CORRENTE DE RELÓGIO

Em ouro
Formato oval com cercadura
cinzelada com motivos vegetalistas
cravejado com ónix com aplicação
de flor cravejada com pequenos
diamantes
Portugal, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
4x3,5 cm
14 g

Em ouro
Composta por elementos
oblongos e argolas
Contraste Dragão
800/1000(1938-1984) e de
ourives da mesma época
Comp.: 30 cm
11.3 g

Em ouro
Cravejado com águas marinhas
em talhe quadrado
Eugénio Campos
Contraste Andorinha 585/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 11 (EU)
2.8 g

Em ouro
Decoração vazada com círculo
de granitos cravejados com dois
rubis e pedras incolores
Contraste Dragão
800/1000(1938-1984) e de
ourives cda mesma época
Diam.: 11,4 cm
2.7 g

CONJUNTO DE ALIANÇA E
BRINCOS

A memory ring
Gold
Set with square cut aquamarines
Eugénio Campos
Swallow hallmark 585/1000 (19852020) and same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Pierced decoration of granites circle
set with two rubies and colourless
stones
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

A locket
Gold
Oval shaped of chiselled border with
onyx and applied flower set with small
diamonds
Portugal, ca. 1950
Unmarked
€ 400 - 500

A pocket watch chain
Gold
Oblong and loop elements
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark
€ 420 - 550

€ 70 - 100

€ 100 - 150

Em ouro
Modelo segundo Piaget, cravejado
com 13 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 0.60ct)
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Med. 15 (EU)
27 g

A ring band and pair of earrings
Gold
After Piaget model, set with 13 brilliant cut
diamonds totalling (ca. 0.60ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 1.500 - 1.700

Em ouro
Composto por elementos em forma de
fuso e argolas
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Com.: 34 cm
10.4 g

A pocket watch chain
Gold
Spindle and loop elements
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 380 - 500

655
BRINCOS PENDENTES
Em ouro
Cravejados com 8 diamantes em
talhe de brilhante, dois com total (ca.
1.40ct) e 6 com total (ca. 0.75ct) de
cor branca
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Alt.: 2,2 cm
8.7 g

A pair of drop earrings
Gold
Set with 8 brilliant cut diamonds, two
totalling (ca. 1.40ct) and 6 totalling (ca.
0.75ct) colour white
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 2.800 - 3.500

656
MEDALHA II IMPÉRIO

659

Em prata dourada francesa
Representando perfil da Princesa Mathilde Bonaparte na
frente e verso com inscrição “S.A.I. La Princesse Mathilde /
Prix Accordé par S.A.I. la P.ésse Mathilde Concours Général
de la Maison Imp.le Napoléon D’Ecouen / M.elle Chichon
(Marie) / 9 Août 1869”, marcada na serrilha “argent”
Com estojo original em pele e ferros com as armas do II
Império
(sinais de uso, pequenos defeitos)
39,2 g

GARGANTILHA
Em ouro bicolor
Composto por elos, elementos circulares
texturados e pequenos círculos cravejados
com diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 47 cm
37.3 g

Nota: A Princesa Mathilde Bonarpate (1820-1904), sobrinha
do imperador Napoleão I e prima direita do imperador
Napoleão III, foi uma destacada e controversa figura da
sociedade parisiense do segundo Império onde dirigia um
dos mais influentes salons.

A necklace
Bicoloured gold
Links, textured circular elements and small
circles set with brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

A II Empire medal
Silver gilt
Depicting Princess Mathilde Bonaparte profile at the front and
back with inscription “S.A.I. La Princesse Mathilde / Prix Accordé
par S.A.I. la P.ésse Mathilde Concours Général de la Maison Imp.
le Napoléon D’Ecouen / M.elle Chichon (Marie) / 9 Août 1869”,
marked “argent”
With original fitted case engraved with the II Empire coat-of-arms
at the cover
(wear signs, small defects)

€ 1.900 - 2.500

660

Note: Princess Mathilde Bonaparte (1820-1904), niece of Napoleon
I and cousin of Napoleon III, was a prominent and controversial
figure of the Parisian society of the second Empire were she runned
one of the most influential salons.

PULSEIRA
Em ouro
Malha de barbela oca com aplicação de
Libra Esterlina Eduardo VII 1910
Contraste Carneiro 750/1000 e Coruja
26.6 g

€ 200 - 300

A bracelet
Gold
Flattened loops chain with applied Edward VII
1910 sovereign
Ram’s hallmark 750/1000 and Owl
€ 950 - 1.200

661
CORRENTE DE RELÓGIO

657
SELO EM CERA DE FRANCISCO I DA ÁUSTRIA
(1815-1835)
Estojo em bronze dourado
Decoração guilhochada de motivos vegetalistas tendo ao
centro Cruz grega com as iniciais MT sobre um monte e
a cruz de Lorena
Interior com selo imperial em cera vermelha
2,5x12,5 cm
Nota:
Selo pendente de documento ou de carta de armas

An Emperor Francis I of Austria wax seal (1815-1835)
Gilt bronze case
Guilloche decoration of foliage motifs with central Greek Cross
and MT Monogram, placed on a mount and Cross of Lorraine
Inner red wax Imperial sealent
€ 400 - 600

658
ALFINETE DE GRAVATA
Em ouro
Cravejado com busto de figura masculina
esculpido em âmbar
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Art.º 2, nº2, alínea c
8 cm
3.7 g

A tie pin
Gold
Set with amber carved male bust
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 150 - 250

Em ouro
Fio duplo com malha espinhada com
dois passadores cilíndricos cinzelados e
esmaltados a negro
Tem pendente para sinete e chave de
relógio e travinca
Marcas de garantia de França 750/1000
séc. XIX/XX
Comp.: 33 cm
18.2 g

A pocket watch chain
Gold
Fish bone mesh double chain with two
cylindrical chiselled and black enamelled loops
With pendant for wax seal, clock key and
button hole bar
French assay-marks 750/1000, 19th / 20th
century
€ 1.000 - 1.100

662

663

664

665

666

667

668

669

BRINCOS PENDENTES

ALFINETE ART DECO

BRINCOS PENDENTES

ALFINETE

BRINCOS PENDENTES

COLAR

ALFINETE/CLIP

ALFINETE

Em ouro moldado
Compostos por elementos
articulados cravejados com 8
esmeraldas e 8 safiras em talhe
oval
Design Rosarinho Cruz
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Comp.: 4,8 cm
10.4 g

Em ouro
Elemento em formato
arquitectónico, cravejado com
duas safiras uma em talhe
quadrado e outra em talhe pera
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 3 cm
1.9 g

Em prata e ouro
Mosca, corpo cravejado com
lápis lazúli em talhe de cabuchão,
raiz de rubi e diamantes em talhe
rosa
Contraste Andorinha 375/1000 e
Águia 835/1000
10.5 g

Em ouro
Em formato periforme decorados
com flores de lis estilizadas e
cravejados com turquesas ovais
em talhe de cabuchão
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma
época
Alt.: 4,5 cm
5g

Em ouro
Formado por elementos em
massa vítrea cor turquesa, unidos
canevões
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e ourives da mesma
época
Comp.: 42 cm
34.4 g

Em ouro
Flor com folha, cravejada com
25 diamantes em talhe antigo de
brilhante com total (ca. 2.90ct)
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2,nº.2, alínea c
Alt.: 3,5 cm
8.8 g

Em ouro
Flor cinzelada com ramo
cravejado com 17 turquesas
redondas em talhe de cabuchão
Comp.: 7,5 cm
7g
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Arto.2,no.2, alínea c

A pair of drop earrings
Moulded gold
Articulated elements set with 8
emeralds and 8 oval cut sapphires
Rosarinho Cruz design
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark

An Art Deco brooch
Gold
Architectural element set with one
square cut and one pear cut sapphire
Europe, ca. 1940
Unmarked

Em ouro
Elemento periforme articulado
com decoração vazada e folhas
de lis cinzeladas, decorado com
aplicação de círculos esmaltados
a azul escuro, tendo ao centro
um pendente em lápis-lazúli
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 6 cm
13 g

A brooch/clip
Gold
Flower and foliage set with 25 antique
brilliant cut diamonds totalling (ca.
2.90ct)
Europe, ca. 1940
Unmarked

A brooch
Gold
Chiselled flower and branch set with
17 round cabochon cut turquoises
Europe, ca. 1940
Unmarked

€ 700 - 1.000

€ 60 - 80

A pair of drop earrings
Gold
Pear shaped articulated element of
pierced decoration and chiselled Lis
foliage, decorated with applied dark
blue enamelled circles and central
lapis lazuli drop
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 700 - 800

A brooch
Silver and gold
Fly of body set with cabochon cut
lapis lazuli, ruby root and rose cut
diamonds
Swallow hallmark 375/1000 and
Eagle 835/1000
€ 350 - 500

A pair of pendant earrings
Gold
Pear shaped of stylised Fleurs de Lis
decoration set with oval cabochon cut
turquoises
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark
€ 200 - 300

A necklace
Gold
Glass turquoise coloured cylindrical
elements
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 600 - 750

€ 700 - 1.000

€ 350 - 450

671

670

ANEL ROMÂNTICO

GARCGANTILHA

Em ouro e prata, séc. XVIII/XIX
Aro com decoração vazada de motivos
geométricos, centro simulando flor
cravejado com um diamante oval em talhe
antigo e 16 em talhe irregular
Marcado com Cabeça de Velho
Med. 11 (EU)
5g

Em prata e ouro
Fio em canevão, peça central com
decoração de motivos vegetalistas
e enrolamentos, cravejados com um
diamante em talhe antigo de brilhante,
diversos em talhe rosa e uma pérola de
cultura suspensa (ca. 7 mm)
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
Comp.: 42 cm
24.7 g

A Romantic Era ring
Gold and silver, 18th / 19th century
Pierced decoration band of geometric motifs,
central simulated flower set with oval antique
cut diamond and 16 irregular cut diamonds
Marked Elder’s Head
€ 250 - 400

A necklace
Silver and gold
Cylindrical mesh with central element of foliage
and scroll motifs decoration set with one
antique brilliant cut diamond, various rose cut
diamonds and a drop cultured pearl (ca. 7 mm)
Dog’s Head hallmark (1983-1984) gold
800/1000, silver, 833/1000 and same date
maker’s mark
€ 550 - 700

672
BRINCOS
Em ouro
Cravejados em chuveiro com 20 diamantes
em talhe de brilhante com total (ca.
1.20ct)
Contraste Formiga 800/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma época
Diam.: 11 mm
5.3 g

A pair of earrings
Gold
Shower set with 20 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 1.20ct)
Deer hallmark 800/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 400 - 500

673

674

675

BRINCOS PENDENTES

GARGANTILHA VICTORIANA

ANEL

Em ouro e prata
Flor com pétalas cravejadas com diamantes
em talhe 8/8 tendo ao centro um diamante
em talhe irregular (ca. 0.50ct) emoldurado por
um friso em forma de coração cravejado com
diamantes em talhe antigo de brilhante
Têm como remate um pingente cravejado com
turmalina
Oriente, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt,: 4,2 cm
14.2 g

Em prata e ouro
Composta por elementos articulados de motivos
vegetalistas estilizados cravejados com 46 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca. 1.80ct) e diversos em
talhe rosa, 6 medalhões ovais cravejados com ametistas
emolduradas por friso de pequenas pérolas Peça central
tem como remate um diamante em talhe antigo de
brilhante (ca. 0.70ct) e um pingente cravejado com uma
pérola de cultura (ca. 8.7 mm)
Fecho posterior em cilindro raiado cravejado com
pequenos diamantes, com contraste Cigarra 800/1000
109 g

Em prata e ouro
Centro em forma de rosácea
cravejado com 9 diamantes em talhe
antigo de brilhante simulando estrelas
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,
alínea c
Med. 11 (EU)
5.8 g

A pair of drop earrings
Gold and silver
Flower with petals set with 8/8 cut diamonds and
central irregular cut diamond (ca. 0.50ct) framed
by heart shaped frieze set with antique brilliant cut
diamonds
Pendant set with tourmaline
Orient, 19th / 20th century
Unmarked

A Victorian necklace
Silver and gold
Articulated stylised foliage motifs elements set with 46 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 1.80ct) and various rose cut
diamonds, 6 oval medallions set with amethysts framed by pearl
friezes
Central element with antique brilliant cut diamond finial (ca.
0.70ct) and a drop set with cultured pearl (ca. 8.7 mm)
Later radiant cylinder clasp set with small diamonds, hallmarks
Cicada 800/1000

€ 1.800 - 2.500

€ 2.800 - 4.000

A ring
Silver and gold
Rose shaped centre set with 9 antique
brilliant cut diamonds simulating stars
Unmarked
€ 200 - 300

676
COLAR
Fiada de pérolas (ca. 6,5 / 7 mm)
Fecho Art Deo em platina cravejado com
pequenos diamantes
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 52 cm

A necklace
A pearl strand (ca. 6,5 / 7 mm)
Platinum Art Deco clasp set with small
diamonds
Europe, ca. 1940
Unmarked
€ 300 - 400

679
COLAR
Fiada dupla de pérolas de cultura (ca. 6,5
/ 7mm) com fecho Art Deco em platina
cravejado com pequenos diamantes
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,nº.2, alínea c
Comp.: 53 cm

A necklace
Doble cultured pearls strands (ca. 6,5 / 7mm)
with Art Deco clasp set with small diamonds
Europe, ca. 1940
Unmarked
€ 600 - 700

677
COLAR
Fiada de pérolas (ca. 6,5 / 7 mm)
Fecho Art Deo em platina cravejado com
pequenos diamantes
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 52 cm

A necklace
A pearl strand (ca. 6,5 / 7 mm)
Platinum Art Deco clasp set with small
diamonds
Europe, ca. 1940
Unmarked
€ 300 - 400

678
COLAR DE PÉROLAS
Composto por duas fiadas de pérolas de cultura
(ca. 6,5 mm)
Fecho em ouro cravejado com 10 pérolas de
cultura simulando flor
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984) ouro
800/1000, prata 833/1000, e de ourives da
mesma época
Comp.: 47 cm

A pearl necklace
Two strands of cultured pearls (ca. 6,5 mm)
Gold clasp set with 10 cultured pearls forming flower
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold 800/1000,
silver 833/1000, and same date maker’s mark
€ 650 - 1.000

680
COLAR
Pérolas dos Mares do Sul de tonalidade
dourada
Em formato irregular e tamanho
decrescente de 15 a 9 mm
Fecho em ouro canelado
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp: 46 cm

A necklace
Southern seas pearls of golden hues
Irregular shaped and decreasing size from 15 to
9 mm
Fluted gold clasp
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 1.500 - 2.000

681

682

683

684

685

686

ANEL

COLAR E PULSEIRA

ANEL DE MEMÓRIA

BRINCOS

COLAR

BRINCOS PENDENTES

Em ouro
Aro liso cravejado com uma safira oval em
talhe de cabuchão e dois diamantes em
talhe antigo de brilhante com total (ca.
0.40ct)
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Med. 18 (EU)
5.7 g

Em pérolas irregulares de cultura de água
doce
Fecho do colar em prata de 925/1000
cravejado com pedras incolores
Fecho da pulseira em metal prateado
Comp.: 45 cm

Em ouro
Cravejado com 4 diamantes em talhe
de brilhante e 3 safiras em talhe
redondo
Contraste Formiga 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Med. 13 (EU)
2.2 g

Em ouro
Cravejados com uma 2 safiras em talhe
de marquise emolduradas por 2 frisos
cravejados com 60 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca.0.90ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma data
Alt.: 1,3 cm
5g

Pérolas irregulares dos Mares do Sul
Graduadas de 15,9 a 11,9 mm
Fecho em esfera de ouro cravejada com
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Contraste de Itália 750/1000 e de
fabricante
Comp.: 47 cm

Em ouro
Aro liso com calote cravejada com
pequenas pérolas com rebites em ouro
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 3 cm
9.2 g

A necklace
Irregular Southern seas pearls graded from 15,9
to 11,9 mm
Gold sphere clasp set with small brilliant cut
diamonds
Italian hallmark 750/1000 and maker’s mark

A pair of drop earrings
Gold
Plain band of domed top set with small pearls
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

A ring
Gold
Plain band set with one oval cabochon cut
sapphire and two antique brilliant cut diamonds
totalling (ca. 0.40ct)
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 300 - 450

A necklace and bracelet
Irregular fresh water cultured pearls
Silver claps 925/1000 set with colourless stones
Silvered metal bracelet clasp
€ 120 - 140

A memory ring
Gold
Set with 4 brilliant cut diamonds and 3
round cut sapphires
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 400 - 600

A pair of earrings
Gold
Set with 2 marquise cut sapphires framed by
2 friezes set with 60 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 0.90ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 300 - 400

€ 2.500 - 3.000

€ 500 - 600

687

688

689

ANEL

ANEL

ANEL DE MEMÓRIA

Em ouro bicolor
Aro liso moldado e vazado, topo com
decoração de volutas entrelaçadas
cravejadas com pequenos diamantes em
talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 16 (EU)
13.3 g

Em ouro bicolor
Formado por aro triplo ondulado
cravejado com 43 rubis em talhe
redondo (ca. 2.20ct) e diversos
pequenos diamantes em talhe de
brilhante
Itália, circa 1970
Marcas de garantia de Itália 750/1000
nº91201
Med. 18 EU)
6.1 g

Em ouro
Aro de faca cravejado com 4 diamantes
em talhe de brilhante
com total (ca. 0.65ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 13 (EU)
2.3 g

A ring
Bicoloured gold
Plain, moulded and pierced band of interlaced
volutes top set with small brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 750 - 900

A ring
Bicoloured gold
Triple undulating band set with 43 round
cut rubies (ca. 2.20ct) and various small
brilliant cut diamonds
Italy, ca. 1970
Italian assay-marks 750/1000 nr.91201

A memory ring
Gold
Band set with 4 brilliant cut diamonds totalling
(ca. 0.65ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 550 - 700

€ 350 - 500

690

691

692

ANEL

ANEL DE HOMEM

ANEL

Em ouro
Cravejado com 6 safiras em talhe de
navette e 12 diamantes em talhe 8/8
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 13 (EU)
6.1 g

Em ouro bicolor
Aro com decoração canelada, topo
cravejado com 7 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 0.65ct)
Veado 800/1000 (1985-2020) e de ourives
da mesma época
Med. 26 (EU)
15.1 g

Em ouro e prata, séc. XVIII
Aro vazado, topo quadrangular com
aplicação de esmalte azul cravejado com 5
diamantes em talhe rosa
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
(sinais de uso, faltas no esmalte)
Med. 15 (EU)
2.3 g

A ring
Gold
Set with 6 Navette cut sapphires and 12 8/8 cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 350 - 500

A man’s ring
Bicoloured gold
Fluted decoration band, top set with 7 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 0,65ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 900 - 1.000

A ring
Gold and silver, 18th century
Pierced band of squared top with applied blue
enamelled element set with 5 rose cut diamonds
Unmarked
(signs of wear, losses to enamel)
€ 80 - 140

693

694

695

ANEL LARGO

GARGANTILHA

BRINCOS

Em ouro
Cravejado com um diamante em talhe cheio
oval (ca. 0.70ct)possivelmente cor J/K
claridade Vs1, ladeado por 6 diamantes em
talhe princesa com total (ca. 0.40ct) de cor
branca
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e de
ourives da mesma época
Med. 21 (EU)
13.3 g

Em ouro
Malha grossa espinhada
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 42 cm
101.8 g

Em ouro
Em formato ovalado com decoração de
círculos
Contraste Veado 800/1000 (1985-2000) e
de ourives da mesma época
Alt.: 2,8 cm
16.4 g

A wide ring band
Gold
Set with one oval full cut diamond (ca. 0.70ct)
possibly colour J/K clarity Vs1, flanked by 6
princess cut diamonds totalling (ca. 0.40ct) colour
white
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 1.500 - 2.000

A necklace
Gold
Thick fishbone mesh
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 3.550 - 5.000

A pair of earrings
Gold
Oval shaped of circles decoration
Deer hallmark 800/1000 (1985-2000) and same
date maker’s mark
€ 500 - 650

696
PULSEIRA E BRINCOS
Em ouro baixo
Cravejada com pedras de imitação de granadas
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Art.º 2, n.º 2, alínea c
15.8 g

A bracelet and pair of earrings
Low grade gold
Set with faux stones and garnets
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art.
2º, nº.2 C
€ 200 - 300

697
ADEREÇO
Em ouro
Composto por: gargantilha, pulseira, anel e brincos pendentes
Gargantilha e pulseira em malha batida com aplicação de
elementos decorativos cravejados com duas esmeraldas em talhe
cabuchão (ca. 7x5 mm) 72 diamantes em talhe de brilhante e 12
em talhe princesa com total (ca. 4.20ct)
Brincos e anel com idêntica decoração cravejados com 3
esmeraldas em talhe cabuchão e 68 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 3.80ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e de ourives da mesma
época
67.4 g

A parure
Gold
Necklace, bracelet, ring and drop earrings
Flattened mesh necklace and bracelet with applied decorative elements set
with two cabochon cut emeralds (ca. 7x5 mm) 72 brilliant cut diamonds
and 12 princess cut diamonds totalling (ca. 4.20ct)
Earrings and ring of identical decoration set with 3 cabochon cut emeralds
and 68 brilliant cut diamonds totalling (ca. 3.80ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same date maker’s mark
€ 4.500 - 5.000

698

699

700

701

702

703

704

705

BRINCOS

ANEL VICTORIANO

ALFINETE

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS

Em ouro
Cravejados com dois
diamantes em talhe antigo de
brilhante com total (ca. 1.00ct)
Contraste Tigre 800/1000
(1887-1938) e de ourives da
mesma época
2.6 g

Em ouro
Em formato de navette
cravejado com 15 diamantes
em talhe antigo de brilhante
com total(ca. 2.40ct)
Remarcado posteriormente
com contraste Veado
800/1000
Med. 26 (EU)
4.1 g

Em ouro 800/1000
Ramo de flores cravejado
com duas pérolas de cultura
(ca. ) e diversos diamantes
em talhe europeu de
brilhante e talhe rosa
Portugal, circa 1960
Só com punção Cabeça de
Galo e de ourives
6x3 cm
14 g

Em ouro
Em forma de cacho de
uvas com parras cinzeladas
cravejados com 16 pérolas de
cultura (ca. 3 mm)
Portugal, circa 1960
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 2 cm
3.1 g

Em ouro bicolor
Elos articulados com remate
em forma de coração,
cravejados com pavé de
diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 2.80ct)
Marcas de garantia de Itália
com registo 1489, 750/1000
Alt.: 3.8 cm
26.3 g

Em ouro
Em formato de meia calote
com franjas compostas por
contas de ouro e pérolas
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020)
Alt.: 4,8 cm
17.7 g

Em ouro
Cravejados com duas pérolas
de cultura (ca. 6,6mm) e duas
pequenas pedras incolores
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 12 mm
4.4 g

A brooch
Gold, 800/1000
Flower bouquet set with two
cultured pearls (ca.) and various
Europa brilliant cut diamonds
and rose cut diamonds
Portugal, ca. 1960
Cockerel’s Head hallmark and
maker’s mark only

A pair of earrings
Gold
Bunch of grapes shaped of
chiselled vines set with 16 culture
pearls (ca. 3 mm)
Portugal, ca. 1960
Unmarked

A pair of drop earrings
Bicoloured gold
Articulated loops of heart shaped
finial, set with brilliant cut
diamonds pavé totalling (ca.
2.80ct)
Italian assay-marks registered
under number 1489, 750/1000

Em ouro
Design modernista com
elementos triangulares
irregulares, texturados e
cravejados com10 pérolas (ca.
3,8mm)
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 2 cm
5,3 cm

€ 200 - 250

€ 1.600 - 1.800

A pair of earrings
Gold
Set with two antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 1.00ct)
Tiger hallmark 800/1000 (18871938) and same date maker’s mark
€ 550 - 600

A Victorian ring
Gold
Navette shaped set with 15 antique
brilliant cut diamonds totalling
(ca. 2.40ct)
Later hallmarked Deer 800/1000
€ 900 - 1.400

€ 750 - 850

A pair of earrings
Gold
Modernistic design of irregular
triangular and textured elements,
set with 10 pearls (ca. 3,8mm)
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 300 - 400

A pair of drop earrings
Gold
Demi dome shaped with gold
beads and pearl fringes
Deer hallmark 800/1000 (19852020)
€ 1.000 - 1.400

A pair of earrings
Gold
Set with two cultured pearls (ca.
6,6mm) and two small colourless
stones
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 250 - 300

706

707

708

709

710

711

712

713

FECHO DE COLAR

RELÓGIO ART DECO INVICTA

ANEL ROMÂNTICO

ANEL BELLE ÉPOQUE

ANEL

ANEL

ALFINETE

RELÓGIO ART DECO

Em ouro branco
Cravejado com 16 diamantes
em talhe de brilhante com
total (ca. 2.40ct) e um central
em talhe antigo (ca. 1.30ct)
de cor
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Art.º 2, nº.2, alínea
c
2,2x1,8 cm
7.6 g

Em platina
Caixa e elementos de fixação
cravejados com 9 diamantes em
talhe antigo de brilhante e diversos
em talhe rosa
Mostrador branco com numeração
árabe e batons dourados
Bracelete em serigaria
Em funcionamento
17 g

Em prata e ouro
Rectangular com decoração
vegetalista vazada e cinzelada
cravejado com um diamante
rectangular em talhe antigo (ca.
0.38ct) e diversos em talhe rosa
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
Med. 14 (EU)
6g

Em ouro e prata
Formato rectangular com decoração
rendilhada cravejado com uma
safira oval (ca. 8,5x7 mm) safiras
calibradas e friso cravejado com
pequenos diamantes em talhe rosa
Contraste Cabeça de Cão (19381985) ouro 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da mesma
época
Med. 14 (EU)
4g

Em ouro fosco e polido
Cravejado com dois
diamantes em talhe de
brilhante com total (ca.
0.50ct)
Contraste Veado
800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma
época
Med. 14 (EU)
11.2 g

Em ouro
Aro liso fosco com abertura
transversal ao centro, cravejado
com 52 diamantes em talhe de
brilhante com total ( 1.30ct)
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 13 (EU)
6.4 g

Em platina e ouro
Folha estilizada cravejada com
14 diamantes em talhe antigo de
brilhante com total (ca. 3.80ct) e
30 mais pequenos com total (ca.
.1.80ct)
França, 1ª metade séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
Comp.: 5,7 cm
13 g

Em platina
Caixa e elementos de fixação
cravejados com diamantes em
talhe 8/8 Mostrador branco com
numeração árabe
Bracelete em pele preta
Em funcionamento
Europa, circa 1930
14.8 g

A necklace clasp
White gold
Set with 16 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 2.40ct) and a central
coloured antique cut diamond
(ca. 1.30ct)
Unmarked in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º,
nº.2 C
€ 1.500 - 2.000

An Invicta Art Deco watch
Platinum
Case and elements set with 9 antique
brilliant cut diamonds and various rose
cut diamonds
White dial of Arabic numbering
Silk strap
In motion
€ 450 - 550

A Romantic Era ring
Silver and gold
Rectangular shaped of chiselled and
pierced foliage decoration set with an
antique cut rectangular diamond (ca.
0.38ct) and various rose cut diamonds
Unmarked
€ 300 - 350

A Belle Époque ring
Gold and silver
Rectangular shaped of lace like
decoration set with one oval sapphire
(ca. 8,5x7 mm), calibrated sapphires and
frieze set with small rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark(1938-1985) gold
800/1000, silver 833/1000 and same
date maker’s mark
€ 250 - 400

A ring
Matte and polished gold
Set with two brilliant cut
diamonds totalling (ca.
0.50ct)
Deer hallmark 800/1000
(1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 700 - 900

A ring
Gold
Matte band of central transversal
opening, set with 52 brilliant cut
diamonds totalling (1.30ct)
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 400 - 500

A brooch
Platinum and gold
Stylised leaf set with 14 antique brilliant
cut diamonds totalling (ca.3.80ct)
and 30 smaller diamonds totalling (ca.
1.80ct)
France, 1st-half of 20th century
Unmarked
€ 3.500 - 4.000

An Art Deco watch
Platinum
Case and elements set with 8/8 cut
diamonds
White dial of Arabic numbering
Black leather strap
In motion
Europe, ca. 1930
€ 400 - 500

714

715

716

717

718

719

720

721

ALFINETE

ALFINETE ART DECO

ALFINETE

ALFINETE

ALFINETE

ALFINETE

ALFINETE RETRO

ALFINETE RETRO

Em ouro
Bouquet de flore e duas
rosas esculpidas e cinzeladas
cravejado com uma pérola de
cultura
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste
ao Abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
4,5x2,5 cm
9.5 g

Em ouro
Laço estilizado com
enrolamento de fitas e
decoração vazada cravejado
com pedras sintéticas azuis e
vermelhas
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
5x3 cm
13.7 g

Em ouro
Fitas com enrolamentos
cravejadas co m 18 diamantes
em talhe de rosa coroada
Portugal, circa 1940
Só com punção Cabeça de Galo
e de fabricante
Comp.: 5,5 cm
14.6 g

Em prata e ouro
Quartzo citrino (ca.2,9x2,4 cm)
emoldurado por friso vegetalista
cravejado com diamantes em talhe
rosa coroada
Portugal, circa 1960
Punção Cabeça de Galo e de
fabricante
4x3,8 cm
31 g

Em ouro bicolor
Ramo estilizado com laço e fitas
cravejado com diamantes em
talhe rosa e 14 rubis em talhe
redondo
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
5,5x5,5 cm
28.9 g

An Art Deco brooch
Gold
Stylised bow of ribbon scrolls and
pierced decoration set with blue
and red synthetic stones
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

Em ouro e prata
Em forma de duas estrelas
cinzeladas cravejadas com meias
pérolas, unidas por elemento
em prata cravejado com micro
turquesas
Portugal, circa 1960
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
5x2,5 cm
8.9 g

Em ouro e prata
Laço estilizado com fitas e flores
cravejado com dois diamantes
em talhe antigo de brilhante,
diversos em talhe rosa e 5 rubis
em talhe redondo
Contraste Dragão (1938-1984) e
de ourives da mesma época
6x4,5 cm
24.8 g

A brooch
Gold
Flower bouquet and two carved and
chiselled roses set with one cultured
pearl
Europe, ca. 1930
Unmarked

Em prata e ouro
Laço cravejado com 3 diamantes
em talhe antigo de brilhante com
total (ca. 0.35ct) diversos mais
pequenos em talhe rosa e 4 rubis
sintéticos
Portugal, circa 1940
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
5x2,8 cm
11.7 g

€ 500 - 600

A brooch
Gold and silver
Two chiselled stars set with demi-pearls,
joined by silver element set with microturquoises
Portugal, ca. 1960
Unmarked

A mid-century brooch
Bicoloured gold
Stylised branch with bow and ribbons
set with rose cut diamonds and 14
round cut rubies
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

€ 500 - 650

A brooch
Silver and gold
Bow set with 3 antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 0.35ct) various
smaller rose cut diamonds and 4
synthetic rubies
Portugal, ca. 1940
Unmarked

A mid century brooch
Gold and silver
Stylised bow with ribbons and
flowers set with two antique brilliant
cut diamonds, various rose cut
diamonds and 5 round cut rubies
Dragon hallmark (1938-1984) and
same date maker’s mark

A brooch
Gold
Scrolled ribbons set with 18
crowned rose cut diamonds
Portugal, ca. 1940
Cockerel’s Head hallmarks and
maker’s mark only
€ 900 - 1.100

A brooch
Silver and gold
Citrine quartz (ca. 2,9x2,4 cm) framed
by foliage frieze set with crowned rose cut
diamonds
Portugal, ca. 1960
Cockerel’s Head and maker’s mark
€ 200 - 300

€ 650 - 750

€ 500 - 650

€ 1.400 - 1.600

€ 1.600 - 1.800

722

723

724

PULSEIRA LARGA

PULSEIRA

PULSEIRA

Em ouro
Malha articulada formada por elementos
ondulados
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1985) e
de ourives da mesma época
Comp.: 20,5 cm
59.3 g

Em ouro
Composta por 5 fios com passadores e
elementos decorados ao estilo grecoromano
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 18 cm
20.4 g

Em ouro
Malha de barbela batida com aplicação de
uma Libra George V 1911
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Comp.: 20 cm
59.6 g

A wide bracelet
Gold
Articulated mesh formed by undulating
elements
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1985) and
same date maker’s mark
€ 2.250 - 2.800

725
PULSEIRA
Em ouro
Malha grossa espinhada
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 19 cm
49.6 g

A bracelet
Gold
Thick fishbone mesh
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 1.700 - 2.500

A bracelet
Gold
Five chains with loops and elements of GrecoRoman decoration
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 700 - 1.200

A bracelet
Gold
Flattened mesh with applied George V sovereign
dated 1911
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 2.100 - 2.500

726

727

PULSEIRA

PULSEIRA

Em ouro
Formada por elos rectangulares cravejados
com diamantes em talhe de brilhante,
3 esmeraldas colombianas em talhe
quadrado uma com (ca. 8,7x8,7 mm) duas
com (ca. 5x5 mm) e duas ovais (ca. 6x4
mm)
Contraste Carneiro 585/1000 e Coruja
Comp.: 19,5 cm
38.2 g

Em ouro
Composta por 11 fiadas em malha antiga
de cordão com separadores trabalhados
e cravejados com 12 turmalinas ovais em
talhe de cabuchão
Portugal, circa 1960
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 17 cm
94 g

A bracelet
Gold
Rectangular links set with brilliant cut
diamonds, 3 Colombian square cut emeralds
on (ca. 8,7x8,7 mm) two (ca. 5x5 mm) and two
oval cut (ca. 6x4 mm)
Ram’s hallmark 585/1000 and Owl

A bracelet
Gold
11 antique mesh strands with links set with 12
oval shaped cabochon cut tourmalines
Portugal, ca. 1960
Unmarked

€ 2.300 - 2.500

€ 3.100 - 3.400

728

729

730

731

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

Em ouro
Cravejados com duas
esmeraldas em talhe oval e
16 diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 3,5 cm
5.9 g

Em ouro
Em forma de lágrima
cravejados com duas safiras em
talhe de navette e pequenos
diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Comp.: 4,2 cm
7.6 g

Em ouro
Folha com pendente recortado
e vazado cravejado com dois
rubis em talhe oval (ca. 4,5x2,2
cm) e diversos diamantes em
talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 3,5 cm
8.8 g

Em ouro
Decoração em estilo greco-romano
cravejados com 4 turmalinas em
talhe briolete e pequenos diamantes
em talhe de brilhante
Contraste Carneiro 585/1000 e
Coruja
Alt.: 4,5 cm
32.7 g

A pair of drop earrings
Gold
Tear shaped set with two Navette
cut sapphires and small brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark

A pair of drop earrings
Gold
Leaf with scalloped and pierced
drop set with two oval cut rubies
(ca. 4,5x2,2 mm) and various
brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark

A pair of drop earrings
Gold
Set with two oval cut emeralds and
16 brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 350 - 450

€ 450 - 550

€ 500 - 600

A pair of drop earrings
Gold
Greco-Roman style decoration set with
4 briolette cut tourmalines and small
brilliant cut diamonds
Ram’s hallmark 585/1000 and Owl
€ 1.600 - 2.000

732

733

ANEL SOLITÁRIO

ADEREÇO

Em ouro
Aro liso cravejado com um diamante
em talhe de brilhante (ca. 1.04ct)
possivelmente cor K/L, claridade VS1
Contraste Carneiro 750/1000 e Coruja
Med. 16 (EU)
3.7 g

Em ouro
Composto por gargantilha, pulseira e brincos
Decorado com elementos em forma de infinito
unidos por elos articulados
Cravejado com 160 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 3.20ct)
Contraste Carneiro 585/1000 e Coruja
(gargantilha) e 375/1000 (pulseira e brincos)
37.5 g

A solitary ring
Gold
Plain band set with one brilliant cut diamond
(ca. 1.04ct) possibly colour K/L, clarity VS1
Ram’s hallmark 750/1000 and Owl
€ 2.400 - 3.000

A parure
Gold
Necklace, bracelet and earrings
Infinite shaped elements decoration joined by
articulated links
Set with 160 brilliant cut diamonds totalling (ca.
3.20ct)
Ram’s hallmark 585/1000 and Owl (necklace) and
375/1000 (bracelet and earrings)
€ 2.300 - 2.600

734
GARGANTILHA

737

Em ouro
Composta por 5 fios com passadores e
elementos decorados ao estilo grecoromano
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 43 cm
42.4 g

CORDÃO
Em ouro português
Marcas de ensaiador do ouro, séc. XIX
Comp.: 104 cm
63.1 g

A chain
Portuguese gold
Oporto gold assay-marks, 19th century

A necklace
Gold
Five chains with loops and elements of GrecoRoman decoration
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

€ 2.200 - 3.000

€ 1.500 - 2.000

735
BOLSA PORTA MOEDAS
Em malha de ouro português
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
39.3 g

A coin purse
Portuguese gold mesh
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 1.350 - 1.600

736
PULSEIRA TIGRE
Em ouro
Tigre esculpido e gravado e serigaria
Contraste Carneiro 999/1000 e Coruja
3.6 g

A tiger bracelet
Gold
Carved and engraved tiger and silk
Ram’s hallmark 999/1000 and owl
€ 200 - 350

738
COLAR
Em ouro
Formado por 6 fiadas de cordão fino
fixadas por argolas com terminais
Contraste Carneiro 800/100 e Coruja
Comp.: 41 cm
64 g

A necklace
Gold
Six strands of fine wire held by loops
Ram’s hallmark 800/1000 and Owl
€ 2.200 - 2.500

739
ANEL
Em ouro
Cravejado com 8 quartzos
citrinos de duas tonalidades em
talhes redondo e oval
Contraste Andorinha 750/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med.: 18 (EU)
8.2 g

A ring
Gold
Set with 8 round and oval cut
citrine quartzes in two shades
Swallow hallmark 750/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 450 - 550

740
ANEL
Em ouro e platina
Cravejado com uma espinela
verde água em talhe de
esmeralda (ca. 13,5x10,5 mm)
emoldurado por friso cravejado
com diamantes em talhe rosa
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 15 EU)
8g

A ring
Gold and platinum
Set with one emerald cut water green
coloured spinel (ca. 13,5x10,5 mm)
framed by frieze set with rose cut
diamonds
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark
€ 450 - 600

741

742

ANEL

ANEL

Em ouro e prata
Cravejado com 7 ametista ovais, em
forma de flor
Contraste Cabeça de Cão (19381984) ouro 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da mesma
época
Med. 12 (EU)
8.5 g

Em ouro
Aro liso cravejado com uma
ametista em talhe oval (ca.
16,5x14 mm)
Contraste Andorinha
375/1000 (1985-2020) e
Cabeça de Pelicano
Med.16 (EU)
6.8 g

A ring
Gold and silver
Flower shaped set with 7 oval amethysts
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000, silver 833/1000 and same
date maker’s mark

A ring
Gold
Plain band set with one oval cut
amethyst (ca. 16,5x14mm)
Swallow hallmark 375/1000
(1985-2020) and Pelican’s Head

€ 350 - 450

€ 150 - 250

743

744

745

746

ANEL

ANEL

ANEL

ANEL

Em ouro
Cravejado com 8 topázios azuis
de duas tonalidade em talhe
redondo e oval
Contraste Andorinha 750/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 18 (EU)
8.6 g

Em ouro de 585/1000
Em formato de flor estilizada
cravejado com granadas em talhe
redondo
Europa, circa 1950
Med. 26 (EU)
4.4 g

Em prata e ouro, séc. XVIII/XIX
Topo em formato de navette
cravejado com quartzos incolores
e ao centro com um em forma de
navette de tonalidade amarela
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Med.: 13 (EU)
5.9 g

Em ouro bicolor
Aro duplo cravejado com
32 pequenos diamantes em
talhe de brilhante e centro
cravejado com um diamante em
talhe de brilhante (ca. 0.62ct)
possivelmente cor L/M claridade
Vs2
Contraste Carneiro 750/1000 e
Coruja
Med 14 (EU)
10.7 g

A ring
Gold
Set with 8 round and oval blue
topazes in two shades
Swallow hallmark 750/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 450 - 550

A ring
Gold 585/1000
Stylised flower shaped set with round
cut garnets
Europe, ca. 1950
€ 140 - 180

A ring
Silver and gold, 18th / 19th century
Navette shaped set with colourless
quartz’s and one navette shaped
central yellow quartz
Unmarked
€ 900 - 1.400

A ring
Bicoloured gold
Double band set with 32 small
brilliant cut diamonds and one central
brilliant cut diamond (ca. 0.62ct)
possibly colour L/M and clarity Vs2
€ 1.200 - 1.500

747

748

749

ALFINETE

ALFINETE

ANEL BELLE ÉPOQUE

Em ouro e prata
Casal de pássaros no ninho
cravejado com diamantes em
talhe antigo de brilhante e
talhe rosa, 4 rubis e 3 pérolas
simulando ovos
Portugal, circa 1950
Só com marca de fabricante
7x4 cm
19 g

Em prata e ouro
Crescente cravejado com 5
diamantes em talhe antigo de
brilhante, diversos em talhe
rosa e 4 pérolas de cultura
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) ouro 800/1000,
prata 833/1000
Alt.: 3,5 cm
10.2 g

A mid-century brooch
Gold and silver
Pair of birds in nest set with
antique brilliant cut and rose cut
diamonds, 4 rubies and three egg
simulating pearls
Portugal, ca. 1950
Maker’s mark only

A brooch
Silver and gold
Crescent set with 5 antique
brilliant cut diamonds, various rose
cut diamonds and 4 cultured pearls
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000, silver 833/1000

Em ouro e prata
Decoração vazada em formato de
navette cravejado com 1 diamante
em talhe antigo de brilhante,
diversos em talhe rosa e safiras
calibradas
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Med.20 (EU)
4.6 g

€ 700 - 850

€ 250 - 350

A Belle Époque ring
Gold and silver
Navette shaped of pierced decoration
set with 1 antique brilliant cut
diamond, various rose cut diamonds
and calibrated sapphires
Europe, ca. 1930
Unmarked
€ 140 - 180

750

751

ANEL

ANEL BELLE ÉPOQUE

Em prata e ouro
Topo circular cravejado com
strass
Adaptação
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Med. 13 (EU)
8.7 g

Em prata e ouro
Decoração vazada em formato oval
cravejado com 1 diamante em talhe
antigo de brilhante, diversos em
talhe rosa e safiras calibradas
Marcado posteriormente com
contraste Veado 800/1000
Med. 21 (EU)
3.8

A ring
Silver and gold
Circular top set with rhinestones
Adaptations
Unmarked

A Belle Époque brooch
Silver and gold
Oval shaped of pierced decoration set
with 1antique brilliant cut diamond,
various rose cut diamonds and
calibrated sapphires
Later hallmarked Deer 800/1000

€ 300 - 350

€ 140 - 180

752

753

754

ANEL

CONJUNTO DE TRÊS
ALFINETES

Em prata e ouro
Rosáceas cravejadas com
pequenos diamantes em talhe
antigo de brilhante e talhe rosa
Contraste Tigre 800/1000 (18871938) e de ourives da mesma
época
Med. 17 (EU)
12 g

Em ouro
Decoração romântica, vazada com
volutas elementos triangulares
cravejado com 3 diamantes centrais
em talhe antigo de brilhante e
diversos em talhe irregular
Europa, 1ª metade séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
Med. 14 (EU)
6.2

CONJUNTO DE BRINCOS E
ANEL

A set of pair of earrings and ring
Silver and gold
Roses set with small antique brilliant
cut and rose cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark
€ 300 - 400

A ring
Gold
Pierced Romantic Era decoration with
volutes and triangular elements set with
3 central antique brilliant cut diamonds
and various irregular cut diamonds
Europe, 1st half of 20th century
Unmarked
€ 350 - 500

Em prata, séc. XVIII/XIX
Cravejados com minas novas
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
11.3 g

A group of three brooches
Silver, 18th / 19th century
Set with quartz’s
Unmarked
€ 250 - 350

755

ALFINETE BELLE ÉPOQUE
Em platina e ouro
Decoração rendilhada, vazada
e cinzelada cravejado com 5
diamantes em talhe antigo de
brilhante com total (ca. 0.35ct) e
diversos em talhe rosa
França, circa 1930
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
5,8x2,8 cm
10.5 g

A Belle Époque brooch
Platinum and gold
Lace like, pierced and chiselled
decoration set with 5 antique brilliant
cut diamonds totalling (ca. 0.35ct) and
various rose cut diamonds
France, ca. 1930
Unmarked
€ 750 - 850

756

757

ALFINETE RETRO

ALFINETE

Em platina e ouro
Decoração relevada e recortada
com volutas e elementos
geométricos cravejado ao
centro com um diamante em
talhe de brilhante (ca. 0.78ct)
possivelmente cor K/L claridade
P2, e diversos em talhe antigo e
8/8
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
6,5x3,2 cm
19.1 g

Em ouro
Decoração rendilhada cravejada
com diversos diamantes em
talhe rosa e 3 flores ao centro
cravejadas com 3 diamantes em
com 3 flores cravejadas com e
diamantes em talhe antigo de
brilhante e 18 safiras em forma
de pétalas
França, circa 1940
Marcas de garantia 750/1000
4,8x2,1 cm
10.2 g

A mid-century brooch
Platinum and gold
Pierced and scalloped decoration
with volutes and geometric elements
centrally set with one brilliant cut
diamond (ca. 0.78ct) possibly colour
K/L clarity P2 and various antique cut
and 8/8 cut diamonds
Europe, ca. 1930
Unmarked
€ 800 - 1.000

A brooch
Gold
Lace like decoration set with
various rose cut diamonds and 3
central flowers set antique brilliant
diamonds and 18 petal shaped
sapphires
France, ca. 1940
Assay marks 750/1000
€ 550 - 650

758
ALFINETE
Em ouro
Ramo de flores estilizado cravejado
com diamantes em talhe antigo
de brilhante talhe pera e oval com
total (ca. 5.20ct)
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2,
nº.2, alínea c
5x4,5 cm
24.3 g

A brooch
Gold
Stylised flower bouquet set with antique
brilliant cut, pear cut and oval cut
diamonds totalling (ca. 5.20ct)
Europe, ca.1950
Unmarked
€ 2.800 - 3.500

759

760

761

762

PULSEIRA

ALFINETE BELLE
ÉPOQUE

PULSEIRA ART DECO

PULSEIRA ORIENTAL

Em ouro
Composta por elos articulados
com decoração cinzelada e
rendilhada com enrolamentos
e motivos geométricos
cravejados com 4 diamantes
em talhe de navette com
total (ca. 8.80ct) e diversos
mais pequenos em talhe de
brilhante
Sem marcas, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/2017, art.
2, nº 2, alínea c
Comp.: 17,5 cm
19.8 g

Em ouro e prata
Decorada com elementos
florais estilizados com
aplicação de esmalte azul
cravejados com 55 diamantes
em talhe irregular com total
(ca. 5.00ct) e diversos em
talhe rosa
1ª metade séc. XX
Remarcada com contraste
Andorinha 585/1000 e Águia
835/1000
Comp.: 18 cm
50.7 g

Em ouro
Formada por 6 elementos em
cristal de rocha cravejados
com pequenos diamantes
articulados por elos com
aplicação de ónix cravejados
com diamantes em talhe de
brilhante
Europa, circa 1960
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Art.º2, n.º2, alínea c
Comp.: 19 cm

A bracelet
Gold
Six rock crystal elements set with
small diamonds articulated by
loops with applied onyx details set
with brilliant cut diamonds
Europe, ca. 1960
Unmarked in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º,
nº.2 C
€ 600 - 800

Em prata e ouro
Barrètte com decoração
vazada cravejada com safiras
sintéticas e diversos diamantes
em talhe rosa
Contraste Tigre 800/1000
(1887-1938) e de ourives da
mesma época
9,3 cm
7g

A Belle Époque brooch
Silver and gold
A bar brooch of pierced decoration
set with synthetic sapphires and
various rose cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000 (18871938) and same date maker’s mark
€ 200 - 300

An Art Deco bracelet
Gold
Articulated links of chiselled and
lace like decoration of scrolls
and geometric motifs set with 4
Navette cut diamonds totalling
(ca. 8.80ct) and various smaller
brilliant cut ones
Unmarked silver crown in
compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 4.000 - 4.500

An Oriental bracelet
Gold and silver
Stylised floral decoration elements
with applied blue enamel and set
with 55 irregular cut diamonds
totalling (ca. 5.00ct) and various
rose cut diamonds
1st-half 20th century
Later marked Swallow 585/1000
and Eagle 835/1000
€ 2.500 - 3.000

763

764

765

BRINCOS PENDENTES

GARGANTILHA

BRINCOS

Em ouro
Malha de bolinhas com enfiamento de
contas de ouro facetada e turquesas com
remate de franjas em fio de ouro e contas
de turquesa
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 6,4 cm
9.2 g

Em ouro
Malha de argolinhas com aplicação de
pequenas de flores e calotes cravejadas
com diamantes em talhe de brilhante
Design Rosarinho Cruz
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 41 cm
3.8 g

Em ouro
Cravejados em forma de flor estilizada
com 8 esmeraldas em talhe oval e 4
diamantes em talhe 8/8
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 15 mm
3.3 g

A pair of drop earrings
Gold
Beads mesh with faceted gold beads and
turquoises of fringed finials in gold wire and
turquoise beads
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

A necklace
Gold
Loops chain of applied floral and domed
elements set with brilliant cut diamonds
Rosarinho Cruz design
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

€ 500 - 600

€ 180 - 250

A pair of earrings
Gold
Stylised flower set with 8 oval cut emeralds and
4 8/8 cut diamonds
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 200 - 300

766
COLAR BURLE MARX
Em ouro de 750/1000
Design modernista formado por elementos
de geometria irregular, texturados e polidos,
unidos por fiada de contas e cravejados com 6
crisoprásios em diversos talhes
Assinado Burle Marx com indicação de 18 Kt
Brasil, Circa 1960
Comp.: 39 cm
69 g

A Burle Marx necklace
Gold 750/1000
Modernistic design formed by textured and polished
irregular geometric elements, joined by strand of beads
and set with 6 various cuts chrysoprase’s
Signed Burle Mark and stamped 18 Kt
Brazil, ca. 1960
€ 3.500 - 5.000

767

768

769

770

ANEL

PULSEIRA DA
PROSPERIDADE

ANEL

ANEL DE BRASÃO

Em ouro moldado
Aro duplo com aplicação de
folhas cinzeladas, cravejado com
um quartzo citrino oval em talhe
cabuchão e pequenos rubis
Adaptação Rosarinho Cruz
Contraste Dragão 800/1000 (19381984)
Med. 12 (EU)
7.5 g

Em ouro
Aro com decoração relevada e
texturada, mesa com escudo liso
com elmo e paquife
Contraste Carneiro 585/1000 e
Coruja
Med. 13 (EU)
10.6 g

Em ouro, séc. XVIII/XIX
Trabalho vazado e moldado em
ouro fino
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Med. 21 (EU)
2.4 g

A ring
Gold, 18th / 19th century
Pierced and moulded decoration
Unmarked
€ 100 - 150

Em ouro
Dragões e símbolos da
prosperidade chineses
Contraste Carneiro 999/1000 e
Coruja
5.7 g

A prosperity bracelet
Gold
Chinese dragons and prosperity symbols
Ram’s hallmark 999/1000 and Owl
€ 300 - 400

A ring
Moulded gold
Double band of applied chiselled
foliage, set with oval cabochon cut
citrine quartz and small rubies
Rosarinho Cruz adaptation
Dragon hallmark 800/1000 (19381984)
€ 500 - 700

An armorial ring
Gold
Reliefs and textured band with plain
shield with helmet and mantling
Ram’s hallmark 585/1000 and Owl
€ 380 - 500

771
COLAR
Em ouro
Composto por elos largos em formato
triangular cravejados com um rubi, uma
esmeralda e uma safira ovais em talhe
de cabuchão, unidos por elementos
cravejados com diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma época
250.2 g

A necklace
Gold
Wide triangular links set with one oval
cabochon cut ruby, emerald and sapphire
joined by elements set with antique brilliant
cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 20.000 - 22.000

772

773

774

775

776

777

778

ANEL

ANEL E BRINCOS

BRINCOS

ANEL DE MEMÓRIA

GARGANTILHA COM PENDENTE

PENDENTE /ALFINETE

BRINCOS

Em ouro
Cravejado com uma safira
australiana oval (ca. 9,5x8
mm) rodeada por dois frisos
cravejados com 35 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca.
1.10ct)
Contraste Formiga 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 12 (EU)
7g

Em ouro
Friso de esmeraldas em talhe
redondo ladeado por frisos
cravejados com 38 pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Formiga 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 12 (EU)
9.3 g

Em ouro
Formados por dois frisos
cravejados com 14 diamantes
em talhe 8/8 e 14 esmeraldas
em talhe redondo
Contraste Formiga (19381984) e de ourives da mesma
época
Comp.: 12 mm
3.3 g

Em ouro
Cravejado com 3 esmeraldas
em talhe oval (ca. 6,5x5 mm)
intercalados por 8 diamantes em
talhe de brilhante (ca. 0.40ct)
Contraste Formiga 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 14 (EU)
5.3 g

A pair of earrings
Gold
Formed by two friezes set with
14 8/8 cut diamonds and 14
round cut emeralds
Ant hallmark (1938-1984) and
same date maker’s mark

A memory ring
Gold
Set with 3 oval cut emeralds (ca. 6,5x5
mm) alternating with 8 brilliant cut
diamonds (ca. 0.40ct)
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark

Em ouro
Decoração estilo romântico com elementos
vegetalistas, elementos entrelaçados e pendente
periforme articulado na base
Cravejado com diamantes em talhe 8/8, duas
esmeraldas em talhe pera e diversas em talhe
redondo
Portugal, circa 1960
Só com marca de fabricante
Sem marcas de contraste ao abrigo do DecretoLei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 4,8 cm
12.5 g

Em ouro
Cravejados com raiz de esmeralda
emoldurada por friso cravejado com 32
diamantes em talhe 8/8
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma época
Diam.: 11 mm
4.9 g

A ring and pair of earrings
Gold
Round cut emeralds frieze set with 38
small brilliant cut diamonds
Ant hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark

Em ouro
Malha rabo de rato com pendente em fitas
com enrolamento formadas por elementos
articulados cravejados com 60 diamantes em
talhe de brilhante com total (1.20ct) 26 safiras
em talhe redondo e duas safiras pendentes em
talhe briolete
Contraste Cigarra 800/1000 (1985-1998) e de
ourives da mesma época
Comp.: 39 cm
19.1 g

€ 200 - 300

€ 350 - 500

A ring
Gold
Set with an oval Australian sapphire
(ca. 9,5x8 mm) framed by two friezes
set with 35 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 1.10ct)
Ant hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark
€ 600 - 800

€ 600 - 800

A necklace with drop
Gold
Rattail mesh with ribbons drop set with articulated
elements set with 60 brilliant cut diamonds totalling
(1.20ct 26 round cut sapphires and two briolette cut
drop sapphires
Cicada hallmark 800/1000 (1985-1998) and same
date maker’s mark
€ 1.200 - 1.400

A pendant / brooch
Gold
Romantic Era decoration with foliage and interlaced
elements and articulated pear shaped drop
Set with 8/8 cut diamonds, two pear cut emeralds and
various round cut emeralds
Portugal, ca. 1960
Maker’s mark only
€ 750 - 850

A pair of earrings
Gold
Set with emerald root framed by frieze set
with 32 8/8 cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 300 - 350
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PENDENTE CORAÇÃO

ANEL

BRINCOS

BRINCOS

PAR DE BRINCOS

ANEL DE HOMEM

ANEL

FIO COM PENDENTE

Em ouro e platina
Modelo tipo Chaumet cravejado
com 14 diamantes em talhe de
brilhante (ca. 0.40ct)
Contraste Cabeça de Cavalo
(1938-1984) ouro 800/1000,
platina 500/1000
2,5x2 cm
4.3 g

Em ouro
Aro triplo cravejado com 33
diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 0.60ct) sustento
duas estrelas cravejadas com
pequenos rubis em talhe
redondo
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 13 (EU)
23.5 g

Em ouro
Calotes cravejadas em pavé com
diversos diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Diam.: 8 mm
3.1

Em ouro
Corpo liso cravejado com
dois friso com 20 pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,5 cm
4.7 g

Em ouro
Em forma de calotes cravejadas
com pavé de diamantes em talhe de
brilhante e um ao centro com (ca.
0.30ct)
Contraste Carneiro 800/1000 e Coruja
Diam.: 1,5 cm
11.8 g

Em ouro
Aro liso, mesa quadrangular
cravejada com 61 diamantes
em talhe de brilhante com total
(ca.1.50ct)
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 26 (EU)
21.8 g

Em ouro
Em forma de duas volutas
inteiramente cravejadas com
diamantes em talhe baguette com
total (ca.3.80ct) e trapézio com
total (ca.1.90ct) emolduradas por
friso cravejado com pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Andorinha 750/1000
(1985-2020) e de ourives da mesma
época
Med. 15 (EU)
15.5 g

Em ouro
Pendente pérola de cultura
esférica (ca. 13,5cm) encastrada
em friso espiralado com argola
cravejado com pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Andorinha 750/1000,
Carneiro 800/1000 e Coruja
21 g

A heart pendant
Gold and platinum
Chaumet type model set with 14
brilliant cut diamonds (ca. 0.40ct)
Horse’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000, platinum 500/1000
€ 400 - 500

A ring
Gold
Triple band set with 33 brilliant cut
diamonds totalling (ca. 0.60ct) and
two stars set with small round cut
rubies
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 750 - 850

A pair of earrings
Gold
Pavé set domes with various brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 200 - 300

A pair of earrings
Gold
Plain body set with two friezes of 20
brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 260 - 350

A pair of earrings
Gold
Dome shaped set with brilliant cut
diamonds pave and one central brilliant cut
diamond (ca. 0.30ct)
Ram’s hallmark 800/1000 and Owl
€ 1.400 - 1.800

A man’s ring
Gold
Plain band of rectangular top set
with 61 brilliant cut diamonds
totalling (ca.1.50ct)
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 1.300 - 1.500

A ring
Gold
Two volutes fully set with baguette cut
diamonds and trapeze cut diamonds
totalling (ca. 1.90ct) framed by frieze
set with small brilliant cut diamonds
Swallow hallmarks 750/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 1.200 - 1.500

A chain with pendant
Gold
Rounded cultured pearl pendant
(ca. 13,5cm) set in spiralled frieze
with loop set with small brilliant cut
diamonds
Swallow hallmark 750/1000, Ram
800/1000 and Owl
€ 1.200 - 1.500

787
CONJUNTO DE GARGANTILHA E PULSEIRA
Em ouro
Gargantilha rivière cravejada com 77 diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 5.70ct)
Pulseira rivière cravejada com 38 diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 3.40ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) Formiga 800/1000 e de
ourives da mesma época
Comp.: 39,5 cm
Comp.: 17,5 cm
75 g

A set of necklace and bracelet
Gold
Riviere necklace set with 77 brilliant cut diamonds totalling (ca. 5.70ct)
Riviere bracelet set with 38 brilliant cut diamonds totalling (ca. 3.40ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) Ant and same date maker’s mark
€ 30.000 - 35.000

788
ANEL SOLITÁRIO
Em platina
Aro liso cravejado com um diamante em talhe de brilhante
(ca. 3.15ct) possivelmente cor J e claridade Vs1
Contraste papagaio 500/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 13 (EU)
5.5 g

A solitary ring
Platinum
Plain band set with one brilliant cut diamond (ca. 3.15ct) possibly
colour J and clarity Vs1
Parrot hallmark 500/1000 (1938-1984) and same date maker’s
mark
€ 15.000 - 20.000

CONDIÇÕES NEGOCIAIS
CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, e ainda
a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser entendidas
como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas,
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s),
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.
ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.
ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções
alternativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira
licitar em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem
através de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência
ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência
de pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam
respeito. Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga,
no mínimo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador,
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s)
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos
potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por
isso carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem
uma oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à
VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo
aceites lances de valores inferiores.
ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem,
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.
ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 17%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de
Vendas de Bens em Leilão.
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.
ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se considera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem
poder estar já na posse do comprador.
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, o bem permanece propriedade do vendedor.
ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade. Pelo exposto, considera-se que
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano,
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.
ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira,
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de
receber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em
causa ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante
em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obtenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento
e seguro do bem a que possa haver lugar.
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios
ou noutros.
ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.
ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes
relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais
importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do comprador, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.
ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apreciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actualização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido
por mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de
estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se a
indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no
valor de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).
ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto,
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes,
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do vendedor.
ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, são
da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento,
nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/ou ao comprador.
ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas
no presente documento.
ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, deduzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores
devidos pelo comprador.
ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original,
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de
30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de
impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da
participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para
que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento

à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza
expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia
referente ao cumprimento do referido artigo.
d. A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor
de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos
das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.
ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor,
acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor,
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s)
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteriores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade
da peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.
ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo,
no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião
com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no
artigo 5º das presentes condições negociais.
ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.
ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os 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 Portuguesa de Autores.
d. Pelo facto de exercer a actividade leiloeira, a VERITAS é considerada uma entidade obrigada 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 sujeito 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.

PRATA

PLATINA

Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de

Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos

ensaiador” - 750 milésimos

Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” 833 milésimos

OURO E PRATA

Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” -

Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos

916 milésimos

Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata

Javali I - 916 milésimos

925 milésimos

Javali II - 833 milésimos

PRIVATE
SALES
Quando a compra e venda em privado se mostrem

Águia 916 - 916 milésimos

OURO E PLATINA

Águia 833 - 833 milésimos

Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500

de particular interesse, a nossa equipa de Private

Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos

milésimos

Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos

Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível,

Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950

Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou

milésimos

“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos
OURO
Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros, o

OURO, PRATA E PLATINA
Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 833
milésimos

que corresponde a 833 milésimos
Tigre I - 916 milésimos

PRATA E PLATINA

Tigre II - 800 milésimos

Cabeça de Boi - Prata 833 milésimos, platina 500 milésimos

Tigre 800 - 800 milésimos
Formiga - Ouro branco de 800 milésimos
Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos
Andorina 750 - 750 milésimos
Andorinha 585 - 585 milésimos
Andorinha 375 - 375 milésimos
Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma vez
que têm mais de 50 anos.
A numeração apresentada para as marcas de ensaiador e ourives até 1887 é
a utilizada em ALMEIDA, Eng. Fernando Moitinho de; e CARLOS, Rita;
"Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras, Século XV a 1887",
INCM 2018; ao contrário da datação da actividade dos ourives que nesta nova
edição foi eliminada, utilizando para esse efeito a informação da edição anterior
e outros estudos.

confidencial e directa.
Pode agendar uma visita com um dos nossos
consultores, e beneficiar de uma extensa rede
de contactos de coleccionadores e investidores,
interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular
importance, our Private Sales team can facilitate a
transaction in a personal, flexible and confidential way.
You can schedule a meeting with one of our consultants and
benefit from our wide network of collectors and investors,
interested in a diverse range of acquisitions.

info@veritas.art
+ 351 217948000
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO

ASSINATURA

KNOW THE VALUE
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and
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Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas
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General information

INFORMAÇÕES
GERAIS

OPENING HOURS
Monday to Friday from 10am to 7pm

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00

APPRAISALS
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

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

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 or to info@veritas.art
ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:
Beneficiary

PERIHASTA

Bank

BPI

Branch

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic

BBPIPTPL

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

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment

PERIHASTA

Banco

BPI

Balcão

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC

BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS

Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar
uma marcação através do nosso número geral
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FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO
Bidding Form
PRESENCIAL
Nº CLIENTE Client #

ORDEM DE COMPRA

RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO Sale

DATA Date

NOME Name
NOME FATURA
NºBI OU CC
MORADA

Invoice Name

Id or Passport #

NIF VAT #

Address

CÓDIGO POSTAL

Zip code

LOCALIDADE City

PAÍS Country

EMAIL
TELEFONE Telephone
Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA

TELEFONE 1 Telephone 1

TELEFONE 2

Telephone 2
VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO

Maximum Bid Amount
Nº DE LOTE

EM EUROS E EXCLUINDO COMISSÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

In Euros and excluding Buyer´s premium & 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 17% + Iva, num total de 20,91% 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 hereby declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 17% Buyer´s
Premium + Vat, on a total of 20,91% on the hammer price.
ASSINATURA Signature
NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
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