JUNHO

June

2022

02

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE, PRATAS E JÓIAS

Antiques & Works of Art, Silver & Jewellery

1

115
LEILÃO

Auction

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
Antiques and Works of Art, Silver & Jewellery

SESSION 1

1.ª SESSÃO

2 JUNE, THURSDAY, 2PM

2 JUNHO, 5.ª FEIRA, ÀS 14H

Lot 1 to 360

Lote 1 a 360

SESSION 2

2.ª SESSÃO

2 JUNE, THURSDAY, 7PM

2 JUNHO, 5.ª FEIRA, ÀS 19H

Lot 361 to 747

Lote 361 a 747

Comissão de compra: 17%, acrescida de IVA

Buyer’s premium: 17% plus VAT

VIEWING

EXPOSIÇÃO

27 MAY TO 1 JUNE, 10AM – 8PM

27 MAIO A 1 JUNHO, 10H00 – 20H00

CATÁLOGO DISPONÍVEL EM WWW.VERITAS.ART

Catalogue available at www.veritas.art

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
E INFO@VERITAS.ART T +351 217 948 000 M +351 933 330 037 F +351 217 948 009

Palácio do Sobralinho
Revista Casa&Jardim | Ano XI, nº 125, Agosto

DIRECTORA
Head Director
Dolores Segrelles
ds@veritas.art

AVALIAÇÕES
Appraisals
João Barreto
jb@veritas.art
Maria Moser
mm@veritas.art
Tito Franco de Sousa
fs@veritas.art
Tiago Franco Rodrigues (Research)
tf@veritas.art

ASSISTENTE AVALIAÇÕES
Appraisals Assistant

Departments

Igor Olho-Azul

DEPARTAMENTOS

Team

EQUIPA

CEO

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
Antiques and Works of Art
ap@veritas.art

ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA
+ DESIGN
Modern & Contemporary Art + Design
amc@veritas.art

ARTE ORIENTAL
Asian Art
ao@veritas.art

PRATAS, JÓIAS E MOEDAS
Silver, Jewelry and Coins
pjm@veritas.art

CANETAS E RELÓGIOS
Fine Writing and Watches
cr@veritas.art

Isabel Silva
is@veritas.art

LIVROS E MANUSCRITOS
Books and Manuscripts

COLABORAÇÃO TÉCNICA
Consultants

lm@veritas.art

Enrique Calderón
Ema Blanc
João Sanches de Baêna
José Antonio Urbina
Luís Gomes
Manuel Costa Cabral
Manuel Lencastre Cardia
Pedro Negrão de Sousa
Victor Segrelles del Pilar

ASSISTENTE EXECUTIVA
Executive Assistant
Fátima Mascarenhas
fm@veritas.art

FRONT OFFICE MANAGER

AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS
Classic Cars
cc@veritas.art

ARTE FINAL
Final Artwork
A Cor Laranja | Projectos Gráficos

FOTOGRAFIA
Photography
PF. DUARTE, LDA

Luís Filipe Gomes
lg@veritas.art

LOGÍSTICA
Logistics
Miguel Pinto
mp@veritas.art

COMUNICAÇÃO
Communications
Catarina Alfaia
ca@veritas.art
Marco de Oliveira
mo@veritas.art

LOTE DE CAPA
Cover Lot
163

PREÇO DE CAPA
Cover Price
25€

IMPRESSÃO
Print
AGIR

DEPÓSITO LEGAL
496605/22

GESTÃO DE PROJECTO
Project Managing
Joana Varella Cid
jc@veritas.art

DESIGN GRÁFICO
Graphic Design
Vanessa Capelas
vc@veritas.art

BEST AUCTION HOUSES WORLDWIDE 2017 BY ART+AUCTION

MEMBRO DE:

ISBN 978-989-8628-92-3

9 789898 628923

1

SESSÃO
Session

1

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Natureza morta com caça e frutos e Cena de interior com gato
Dois óleos sobre tela
66x145 cm
66x141 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho
em Alverca.

European school, 18th century
Still life with game and fruits and Interior scene with cat
Two oils on canvas
€ 8.000 - 12.000

11

10

2

ESCOLA DE HIERONYMUS GALLE I, SÉC. XVII
Natureza morta com frutas, vegetais e ruínas
Óleo sobre tela
71x58,5 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho em
Hieronymus Galle I school, 17thAlverca.
century

Still life with fruits, vegetables and ruins
Oil on canvas

€ 6.000 - 10.000

13

12

4
3

ABRAHAM TEIXEIRA DE MATTOS (ACTIV. 1777-1818)
Natureza morta
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1794
71,5x62,5 cm

A still life
Oil on canvas
Signed and dated 1794

PIETER III CASTEELS (1684-1749)
Natureza morta
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1708
64x77 cm

A still life
Oil on canvas
Signed and dated 1708
€ 4.000 - 6.000

€ 3.000 - 5.000

15

14

6

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Natureza morta com caça
Óleo sobre tela
(reentelado)
33x45 cm

Spanish school, 19th century
Still life with game
Oil on canvas
(relined)
€ 600 - 900

7

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Caça
Óleo sobre tela
(reentelado)
66,5x47 cm

Spanish school, 19th century
Game
Oil on canvas
(relined)
€ 600 - 900

5

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Natureza morta com flores
Óleo sobre tela
77x64 cm

European school, 18th century
Still life with flowers
Oil on canvas
€ 1.400 - 1.800

17

16

9

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

8

Óleo sobre tela
Paisagem com casario, animais e figuras
(restauro)
67x123

Paisagem com figuras
Óleo sobre tela
97x131 cm

European school, 19th century
Oil on canvas
Landscape with buildings, animals and figures
(restoration)

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII

Dutch school, 18th century
Landscape with figures
Oil on canvas

€ 1.800 - 3.000

€ 2.500 - 4.000

19

18

10

ESCOLA HOLANDESA, C. 1700
Anunciação aos pastores
Óleo sobre madeira
Com inscrição no verso
28x45 cm

Dutch school, ca. 1700
The Annunciation to the Shepherds
Oil on board
Inscribed to back
€ 1.000 - 1.500

11

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII/XIX
Interior de cozinha
Óleo sobre tela
(reentelado e restaurado)
74x62 cm
Proveniência/Provenance: Lote 49 do leilão da Bukowski
(Estocolmo) de 24 de Setembro de 1931, como uma
pintura de Nicolaes Maes
Nota: A partir de uma composição do pintor italiano Gian
Domenico Valentino (1639-1715)

Italian school, 18th/19th century
Kitchen scene
Oil on canvas
(relined and restored)
Note: After a composition by the italian painter Gian Domenico
Valentino (1639-1715)
€ 3.000 - 5.000

21

20

12

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Paisagem com figuras e gado
Óleo sobre madeira
24x32 cm

European school, 18th century
Landscape with figures and cattle
Oil on board
€ 600 - 1.200

13

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
Paisagem com figuras
Óleo sobre madeira
29,5x39 cm

Flemish school, 17th century
Landscape with figures and cattle
Oil on board
€ 2.000 - 3.000

23

22

14

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Paisagem com figuras mitológicas
Óleo sobre tela
114x163,5 cm
Este quadro enquadra-se no circulo de
pintores franceses do final do século XVIII/
XIX, tendo como exemplo o pintor Pierre
Athanase Chauvin (1774-1832).

French school, 19th century
Landscape with mythological figures
Oil on canvas
This painting is from the circle of the french
paintings of the 18th/19th century. As example
we have the work of Pierre Athanase Chauvin
(1774-1832).
€ 20.000 - 30.000

25

24

15

LUCAS VAN LEYDEN ATRIBB. (1494-1533)
Retrato de Senhor
Óleo sobre madeira
31x21 cm

A portrait of a gentleman
Oil on board
€ 25.000 - 40.000

27

26

16

ESCOLA INGLESA, SÉC.XVI
Retrato de Eduardo VI de Inglaterra
Óleo sobre madeira
(faltas na camada pictórica)
37x28 cm

English school, 16 Century
Portrait of King Edward VI of England
Oil on wood
(losses to painted surface)
€ 6.000 - 8.000

29

28

18
17

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Óleo sobre tela
Paisagem com ruínas, montanhas,
pescadores e figuras
(restauros)
88x120 cm

SEGUIDOR DE DIRCK BARENDSZ (1534-1592)
“Ricevimento sui bordi della laguna”
Óleo sobre tela
83x139 cm

Oil on canvas

€ 4.000 - 5.000

Oil on canvas
Italian school, 19th century
Landscape with ruins, mountains, fishermen
and figures
(restoration)
€ 1.800 - 2.200

31

30

19

SEGUIDOR DE GIOVANNI ANTONIO
CANAL (1697-1768)
“Grand Canal: a partir de Santa Maria della
Carità para o Bacino di San Marco”
Óleo sobre tela
53x107 cm

Oil on canvas

€ 8.000 - 12.000

33

32

35

34

20

JOHANNES HERMANUS KOEKKOEK (1778-1851)
Cenas de naufrágio
Par de óleos sobre madeira
Assinados
65x91 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho em
Alverca.

Pair of oils on wood
Signed
€ 40.000 - 60.000

37

36

39

38

21

22

Marinha
Óleo sobre madeira
Assinado
73x108 cm

Vista do Rio Tejo com a Torre de Belém
Óleo sobre tela
69x103 cm

JAN VAN LEYDEN (ACT. 1661-1693)

A Marine scene
Oil on board
Signed

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX

Portuguese school, 19th century
A view of the Tagus river with the Belem Tower
€ 6.000 - 9.000

€ 7.000 - 9.000

41

40

23

DIRK STOOP ATTRIB. (CA 1615–1686)
O Embarque de Catarina de Bragança para Inglaterra
Óleo sobre tela
62x118,5 cm

The embarkation of Catherine of Braganza
Oil on canvas
€ 15.000 - 20.000

43

42

Note

NOTA AO LOTE 23

Dirk Stoop, pintor e gravador de origem holandesa, veio para Portugal
a convite de D. João IV. Em 1662 acompanhou a Infanta D. Catarina a
Londres para o seu casamento com o rei Carlos II de Inglaterra, tendo
documentado o evento em sete gravuras (uma das quais apresentando
uma vista do Terreiro do Paço semelhante à representada no quadro
que vai agora a leilão). Outros trabalhos do artista incluem uma das mais
importantes vistas do Terreiro do Paço no séc. XVII, que atualmente
integra a coleção do Museu de Lisboa.
Vendido com um arquivo de correspondência e cópias de cartas entre
o Sr. Tarry (e de seu filho) com especialistas depois de ter sido publicada
uma fotografia desta pintura na revista Country Life a 18 de fevereiro de
1949.

Dirk Stoop was Dutch painter and engraver that came to Portugal by
invitation of king D. João IV. In 1662 he accompanied Catherine of Braganza
in a voyage to London on occasion of her marriage to King Charles II of
England (he produced seven engravings documenting the event, one of which
with a similar view of Terreiro do Paço as the one depicted on the painting
now being sold). Other works by the artist include one of the most important
17th century views of Terreiro do Paço, now in the collection of the Lisbon
Museum.
Sold with a file of correspondence and copies of letters between Mr. Tarry (and
his son’s) with experts and others after Mr. Tarry and a photograph of this
painting in Country Life Magazine, February 18, 1949.

45

44

24

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Rei D. José I de Portugal (1714-1777)
Óleo sobre tela
Moldura lacada a negro e dourado
representando figuras orientais, pagodes,
flores e folhas
(pequenas faltas na moldura)
124,5x95 cm

Portuguese school, 18th century
Portrait of King José I of Portugal (1714-1777)
Oil on canvas
Black lacquered and gilt frame with oriental
figures, pagodas flowers and foliage
(minor losses to frame)
€ 7.000 - 9.000

47

46

25

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII
Retratos de senhores
Dois óleos sobre tela
Uma tela com inscrição no verso
59x47 cm

Dutch school, 17th century
Portrait of gentlemen
Two oils on canvas
One canvas inscribed to back
€ 1.000 - 1.800

49

48

26

27

Retrato de cavalheiro
Óleo sobre tela
(restauros)
101x81 cm

Retrato de senhora
Óleo sobre tela
92x71 cm

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX

Italian school, 19th century
Portrait of a gentleman
Oil on canvas
(restoration)
€ 800 - 1.000

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX

Italian school, 19th century
Portrait of a lady
Oil on canvas
€ 1.000 - 1.500

28

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Retrato de senhora
Óleo sobre tela
94x78 cm

Italian school, 19th century
Portrait of a lady
Oil on canvas
€ 1.200 - 1.800

51

50

29

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Paisagem com ruinas e figuras
Guanche sobre papel
37x47 cm

French school, 19th century
Landscape with ruins and figures
Gouache on paper
€ 550 - 1.000

30

ESCOLA INGLESA, SEC. XVIII
Retrato de senhora
Óleo sobre tela
Com moldura de época em madeira
entalhada e dourada
68,5x54 cm

English school, 18th century
Portrait of a lady
Oil on canvas
Period carved and gilt wooden frame
€ 1.200 - 2.000

53

52

31

32

Retrato de Senhora
Óleo sobre tela
87x67,5 cm

Retrato de senhora
Óleo sobre tela
81x65 cm

Portuguese school, 19th century
Portrait of a lady
Oil on canvas

French school, 18th / 19th century
Portrait of a lady
Oil on canvas

€ 400 - 600

€ 1.500 - 2.000

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII/XIX

55

54

33

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de Senhora
Óleo sobre tela a maneira de Jean-Marc
Nattier (1685-1766)
(faltas e defeitos)
125x92 cm

French schools, 18th century
Portrait of a Lady
Oil on canvas in the style of Jen-marc Nattier
(1685-1766)
(losses and faults)
€ 8.000 - 12.000

57

56

34

35

Paisagem com fonte e figuras
Óleo sobre tela
78x98 cm

Paisagem com escadaria e figuras
Óleo sobre tela
71.2 x 95.8 cm

Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio
do Sobralinho em Alverca.

Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho
em Alverca.

A landscape with fountain and figures
Oil on canvas

A landscape with staircase and figures
Oil on canvas

€ 8.000 - 12.000

€ 6.000 - 8.000

JACQUES DE LAJOÜE ATTRIB. (1686-1761)

JACQUES DE LAJOÜE ATTRIB. (1686-1761)

59

58

36

37

Retrato de senhor
Óleo sobre tela
65x54 cm

Retrato de senhora com capa de arminho,
possivelmente Nathalie de Ségur
Óleo sobre tela
65x54 cm

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

French school, 19th century
Portrait of a gentleman
Oil on canvas
€ 700 - 1.200

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

French school, 19th century
Portrait of a lady in ermine cape, possibly
Nathalie de Ségur
Oil on canvas
€ 900 - 1.300

61

60

38

JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO (1856-1939)
“Figura feminina (modelo francesa de Paris)”
Óleo sobre tela
Assinado
65x46 cm

Oil on canvas
Signed

€ 20.000 - 30.000

63

62

39

ALFREDO KEIL (1850-1907)
Paisagem
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1878
66x50 cm

A landscape
Oil on canvas
Signed and dated 1878
€ 20.000 - 30.000

65

64

40

CARLOS REIS (1864-1940)
Paisagem com casa e figuras
Óleo sobre tela
Assinado
47x64 cm

Landscape with building and figures
Oil on canvas
Signed
€ 15.000 - 25.000

67

66

41

ARTUR LOUREIRO (1853-1932)
“Na Avenida do Bom Jesus”
Óleo sobre madeira
Assinado
33,5x75 cm
Inscrição no verso com o título da obra

Oil on board
Signed
Inscribed to back with the painting’s title
€ 15.000 - 25.000

69

68

42

JOSÉ MALHOA (1855-1933)
“Caminho do Grego”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1922
26x33,5 cm
Bibliografia/Literature: Nuno Saldanha, “José Malhoa - Catálogo
Raisonné”, Lisboa: Scribe, 2012, p. 99; Livro da Homenagem, 1928, p. 109.
Exposição/Exhibitions: “Homenagem a José Malhoa”,
Lisboa, Portugal ( Junho de 1928)

Oil on canvas
Signed and dated 1922
€ 25.000 - 35.000

71

70

43

JOÃO VAZ (1859-1931)
“Praia de Algés”
Óleo sobre madeira
Assinado
20,5x31 cm
Bibliografia/Literature: AA.VV., “João Vaz, Um Pintor do Naturalismo”, IMC, Lisboa,
2005, p. 129
Exposição/Exhibitions: “João Vaz (1859-1931), Um Pintor do Naturalismo”, CasaMuseu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa, 2005

Oil on board
Signed
€ 15.000 - 25.000

73

72

44

CARLOS REIS (1864-1940)
Natureza morta
Óleo sobre tela
Assinado
55x65 cm

A still life
Oil on canvas
Signed
€ 30.000 - 50.000

75

74

45

CARLOS REIS (1864-1940)
“Moinho do Ramal”
Óleo sobre tela
Assinado
140,5x196 cm

Oil on canvas
Signed
€ 65.000 - 80.000

77

76

47

48

“A minha tia Adelaide”
Óleo sobre madeira
(faltas e defeitos)
18x11,5 cm

Retrato de senhor
Óleo sobre madeira
18x12,5 cm

SILVA PORTO ATTRIB. (1850-1893)

46

VELOSO SALGADO (1864-1945)
Retrato de menino
Óleo sobre madeira
Assinado e datado Paris de 89
Com dedicatória
27x21 cm

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX

Oil on board
(losses and faults)

Portuguese school, 19th / 20th century
Portrait of a gentleman
Oil on board

€ 400 - 600

€ 400 - 600

A portrait of a boy
Oil on board
Signed and dated Paris de 89
With dedication
€ 800 - 1.000

79

78

49

JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA
ATTRIB. (1853-1927)
Paisagem com casario
Óleo sobre madeira
Assinado, com inscrição e datado 1918 no
verso
12x18,6 cm

Landscape with houses
Oil on board
Signed, with inscription and dated from 1918
on the back

51

JOSÉ CAMPAS (1888-1971)
“Casa rústica - Fundão”
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1915
32x41 cm

Oil on board
Signed and dated 1915
€ 1.000 - 1.500

€ 500 - 700

50

TÚLIO VICTORINO (1896-1969)
“A vinha no outono”
Óleo sobre madeira
Assinado
16x21,5 cm

52

Oil on board
Signed

Paisagem com casario e figura
Óleo sobre telaassinado
29x42 cm

€ 500 - 700

HYGINO MENDONÇA (18??-1920)

Landscape with homes
Oil on canvas
Signed
€ 1.000 - 1.500

81

80

54
53

TOMÁS DE MELLO JÚNIOR
(SÉC. XIX-XX)
Paisagem com arvoredo e figuras
Óleo sobre tela
Assinada
125x62 cm

A landscape with woods and figures
Oil on canvas
Signed

TÚLIO VICTORINO (1896-1969)
“Atravessando a neve”
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1948
35,5x44 cm

Oil on board
Signed and dated 1948
€ 1.500 - 2.000

€ 2.000 - 3.000

55

TÚLIO VICTORINO (1896-1969)
“Costa Nova - Aveiro”
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1957
36,5x44,5 cm

Oil on board
Signed and dated 1957
€ 1.500 - 2.000

83

82

56

ESTELLA LOUISA CANZIANI (1887-1964)
“New Rope’s farm, Suffolk”
Aguarela sobre papel
Datada de 1921
35,5x25 cm

Watercolour on paper
Dated 1921
€ 400 - 800

57

ENRIQUE CASANOVA (1850-1913)
Figura feminina
Aguarela sobre papel
Assinada e datada 1883
44x14 cm

A female figure
Watercolour on paper
Signed and dated 1883
€ 2.000 - 3.000

85

84

58

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX
Caçador
Carvão sobre papel
31,5x22,5 cm

Portuguese school, 19th / 20th century
A hunter
Charcoal on paper
€ 150 - 200

59

REI D. CARLOS (1863-1908)
Retrato de ancião
Carvão sobre papel
Assando e datado 1900
53,5x42,5 cm

A portrait of an elder
Charcoal on paper
Signed and dated 1900
€ 1.500 - 2.000

87

86

60

NICOLAS SANSON (1600- 1667)
“Le Royaume de Portugal et des
Algarves...”
Gravura colorida sobre papel
Emoldurada
(pequenos sinais de uso)
77x57 cm

Coloured print on paper
Framed
(minor signs of wear)
€ 500 - 700

62

CHRISTOPH WEIGEL, O VELHO (1654-1725)
D. João V, Rei de Portugal
Gravura a negro sobre papel
Com inscrição “D.G. Iohannes V. Lvsit. Ac Algarbiæ Rex”
Assinada
Alemanha, circa 1710
(pequenos defeitos)
35x24 cm
Exemplar semelhante encontra-se na colecção do British
Museum com o número Bb,1.227.

João V, King of Portugal
Black print on paper
Inscribed “D.G. Iohannes V. Lvsit. Ac Algarbiæ Rex”
Signed
Germany, ca. 1710
(minor faults)
Similar piece at the British Museum collection under reference
Bb,1.227.
€ 200 - 300

63

“LE GESTE NAPOLITAIN”

61

ÁRVORE GENEOLÓGICA DOS REIS
DE PORTUGAL ATÉ D. JOÃO V
Gravura em papel
Representando árvore genealógica dos
reis de Portugal até D. João V
Por Henri Abraham Chatelain (1684-1743)
C. 1720
44x100 cm

The genealogical three for the Kings of Portugal
up until King João V
Print on paper
Featuring the genealogical three for the Kings of
Portugal up until King João V
By Henri Abraham Chatelain (1684-1743)
Ca. 1720
€ 200 - 400

Gravura a negro sobre papel
Desenho de Pierre Etienne Moitte (1722-1780) e baseada
numa pintura de Jean-Baptiste Greuze(1725-1805)
França, 1763
41,5x48,5 cm
Em publicações da época, a cena é assim descrita:
algures em Itália, um fidalgo Português, com a intenção
de entrar na casa de uma jovem para a seduzir,
disfarça-se de vendedor ambulante, mas o seu plano é
descoberto quando a cruz da ordem de cristo, que trazia
pendurada ao pescoço, fica exposta; a jovem expulsa-o e
utiliza um gesto (dito Napolitano) para troçar dele.
A gravura é dedicada ao marquês de Marigny, irmão
de Madame de Pompadour (favorita do Rei Luís XV de
França).
Em excelente estado de conservação

Black print on paper
Drawing by Pierre Etienne Moitte (1722-1780) based on a
painting by Jean-Baptiste Greuze (1725-1805)
France, 1763
In period publications the scene is described as: somewhere in
Italy a Portuguese nobleman, intending to get into a maiden’s
home in order to seduce her, presents himself as a salesman, but
his plan is unmasked when the cross of Christ that he had on
his neck is exposed; the maiden expels him with a gesture (said
Neapolitan) to mock him
The engraving id dedicated to the Marquess of Marigny,
Madame de Pompadour’s, King Louis VX favourite mistress’s,
brother
In excellent condition
€ 400 - 600

89

88

64

MARIE D’ORLEANSLONGUEVILLE, DUCHESSE DE
NEMOURS (1625-1707)
Gravura a negro sobre papel
Desenho de Hyacinthe Rigaud
gravado por Pierre Drevet
Com inscrição “Marie par la grâce - de
Dieu, / Souveraine de - Neufchâtel et
Vallangin, / Duchesse de
Nemours”
França, c. 1707
49x35 cm

Marie d’Orleans-Longueville, Duchess of
Nemours (1625-1707)
Black print on paper
Drawing by Hyacinthe Rigaud engraved
by Pierre Drevet
Inscribed: “Marie par la grâce - de Dieu, /
Souveraine de - Neufchâtel et Vallangin, /
Duchesse de
Nemours”
France, ca. 1707
€ 150 - 200
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66
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Gravura a negro sobre papel
Desenho de Hyacinthe Rigaud (16591743) gravado por Pierre Imbert
Drevet (1697-1739)
França, c. 1720
45x33 cm

“Jane Shore introduced to King Edward IV by
the Contrivance of the Mistress of Lord Hastings”
Gravura a sépia sobre papel
A partir de desenho de Giovanni Battista Cipriani
(1727-1785)
Inglaterra, 1785
(manchas de humidade)
34x39 cm

Gravura a negro sobre papel
Desenho de Albrecht Dürer (1471-1528)
gravado por Aegius Sadeler II (1568-1629)
Holanda, c. 1597
(sinais de humidade)
32x23,5 cm

AUTO RETRATO DE HYACINTHE
RIGAUD

Hyacinthe Rigaud self-portrait
Black print on paper
Drawing by Hyacinthe Rigaud (16591743) engraved by Pierre Imbert Drevet
(1697-1739)
France, ca. 1720
€ 150 - 200

FRANCESCO BARTOLOZZI (1725-1815)

Sepia print on paper
After drawing by Giovanni Battista Cipriani (17271785)
England, 1785
(some foxing)
€ 150 - 200

VIRGEM MARIA E MENINO JESUS
COM PAISAGEM

The Virgin Mary with The Child Jesus and
landscape
Black print on paper
After drawing by Albrecht Dürer (1471-1528)
engraved by Aegius Sadeler II (1568-1629)
Holland, ca. 1597
(some foxing)

70

REPRESENTASI IL MAGNIFICO
LORENZO RISTORATORE DE’
GNIFICO LORENZO
Gravura a negro sobre papel
(sinais de uso, manchas de humidade)
65x39 cm

Representasi il MAGNIFICO LORENZO
Ristoratore de’ gnifico Lorenzo
Black print on paper
(signs of wear, some foxing)

71

WILLIAM HOGARTH (1697-1764)
Before. 1736
Gravura sobre papel
42x32 cm

Before. 1736
Print on paper
€ 80 - 150

€ 150 - 300

€ 100 - 150
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“LA MÈRE INDULGENTE”
Gravura a negro sobre papel
Desenho de Pierre- Alexandre Wille
(1748- 1821) e gravada por Louis-Simon
Lempereur (1728-1808)
Emoldurada
(pequenas faltase defeitos)
41x29,5 cm

Black print on paper
After drawing by Pierre- Alexandre Wille (17481821) engraved by Louis-Simon Lempereur
(1728-1808)
Framed
(minor losses and faults)

72

VALENTIN LEFEBVRE (1642-1682)
Pastor dormido com rebanho, 1682
Gravura sobre papel
(manchas de humidade)
25x40 cm

A shepherd and flock
Print on paper
(some spotting)
€ 75 - 120

€ 100 - 150

68

RETRATO DE UM “NOBLE HOME”
Gravura a negro sobre papel
Europa, séc. XIX
18,5x14,5 cm

Portrait of a “Noble Home”
Black print on paper
Europe, 19th century
€ 80 - 100

73

FRANCESCO BARTOLOZZI (17251815)
The Morning Hymn 1792
Gravura sobre papel
(manchas de humidade)
34x47,5 cm

The Morning Hymn 1792
Print on paper
(some spotting)
€ 50 - 90

91

90
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THEODORE WYNANT
STALLENBERGH (1738-?)
Cena de interior com figuras
Desenho a carvão e pastel com aguada
Assinado
15x19 cm

Interior scene with figures
Charcoal, pastel and watery drawing on paper
€ 400 - 600

78

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Cabeça de homem
Pastel e sanguínea à maneira de CharlesAndré Van Loo (1705-1765) sobre papel
Circa, 1760
43×35 cm

74

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Estudos anatómicos
Carvão sobre papel
41,5x27,5

Portuguese school, 19th century
Anatomical studies
Charcoal on paper
€ 120 - 180

75

76

Cabeça de criança
Carvão sobre papel
Assinado e datado “18-13/3-69”
40x21,5 cm

Alegoria às artes
Segundo original de Vieira Lusitano
Desenho a sanguínea sobre papel
Com inscrição “Vieira Lusitano inv.” e
“Vieira Portuense fecit”
38,5x26 cm

JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO
(1856-1939)

A child’s head
Charcoal on paper
Signed and dated “18-13/3-69”
€ 400 - 600

FRANCISCO VIEIRA PORTUENSE
(1765-1805)

French school
Head of a man
Pastel and sanguine on paper in the manner of
Charles-André Van Loo (1705-1765)
Ca. 1760
€ 300 - 500

Allegory of the arts
Vieira Portuense/ Vieira Lusitano ???
Sanguine drawing
€ 600 - 800

93

92

79

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII/XVIII

80

Nossa Senhora com o Menino Jesus, São João Baptista e
Santa Isabel
Óleo sobre tela
Com moldura em madeira entalhada e dourada da época
88x106 cm

Sagrada família
Óleo sobre tela
(restauros)
100x102,5 cm

Italian school, 17th / 18th century
The Virgin Mary with The Child Jesus, John The Baptist and Saint
Elizabeth
Oil on canvas
Carved and gilt wooden frame from is time
€ 2.000 - 4.000

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII

Italian school, 17th century
Holy Family
Oil on canvas
(restoration)
€ 5.000 - 7.000

95

94
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82

Maria Madalena penitente
Óleo sobre madeira
Marcas da Guilda de São Lucas, Antuérpia
64x46 cm

Nossa Senhora com o Menino
Óleo sobre tela
82x58 cm

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII

Flemish school, 17th century
The Penitent Mary Magdalene
Oil on board
Guild of Saint Luke marks, Antwerp
€ 600 - 1.000

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX

Portuguese school, 19th century
Our Lady with the Child
Oil on canvas
€ 800 - 1.500

97

96

83

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII
Nascimento e apresentação do Menino
Jesus
Par de pinturas a óleo sobre tela
130x93 cm

Spanish school, 18th century
The Birth and Presentation of The Child Jesus
Pair of oils on canvas
€ 3.000 - 3.500

84

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora do Rosário com o Menino, S. Domingos e
Santa Catarina de Sena
Óleo sobre tela
234x129 cm

Portuguese school, 18th century
The Madonna of the Rosary with the Child Jesus, Saint Dominic and
Saint Catherine of Sienna
Oil on canvas
€ 5.000 - 7.000

99

98

85

JOAQUIM MANUEL DA ROCHA ATTRIB.
(1727-1786)
Santo António com o Menino
Óleo sobre cobre
23,5x18 cm
Nota:
Segundo desenho de Vieira Lusitano (vd.
Revista Invenire, Bens culturais da igreja, II, Série
nº1, 2021, par.58)

Saint Anthony with The Child
Oil on copper
Note:
After drawing by Vieira Lusitano (vd. Revista Invenire,
Bens culturais da igreja, II, Série nº1, 2021, par.58)
€ 2.000 - 3.000

86

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI
São Gonçalo de Amarante
Óleo sobre madeira
37,5x29 cm

Portuguese school, 16th century
Saint Gundisalvus of Amarante
Oil on board
€ 1.500 - 2.000

87

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI
Santa Luzia
Óleo sobre madeira
77x45 cm

Portuguese school, 16th century
Saint Lucy
Oil on board
€ 3.000 - 5.000

101

100
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EX-VOTO
Óleo sobre madeira
Com inscrição “MILAGRE Q FES. N.S.DAGIA.AMA Via do Santo
do Lugar de uila pouca que estando doente com hua garrido
ma llina Sem esperanSas de uida Se chamou a Srª e foi seruida
dar lhe Saude”
Portugal, séc. XVIII/XIX
32x42 cm (total)

An ex voto
Oil on board
Inscribed “MILAGRE Q FES. N.S.DAGIA.AMA Via do Santo do
Lugar de uila pouca que estando doente com hua garrido ma llina Sem
esperanSas de uida Se chamou a Srª e foi seruida dar lhe Saude”
Portugal, 18th / 19th century
€ 200 - 400

89

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Santo António com o Menino e devotos
Óleo sobre madeira
(indícios de ataque xilófagos)
100x43 cm

Portuguese school, 17th century
Saint Anthony with Child and commissioners
Oil on panel
€ 2.000 - 3.000

103

102
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PRESÉPIO COM MAQUINETA
Maquineta em madeira pintada com porta
de vidro de correr
Esculturas em terracota
Decoração policromada e dourada
Escola portuguesa, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
43x51x32,5 cm

A crib with case
Painted case with sliding glass door
Terracotta sculptures
Polychrome and gilt decoration
Portuguese school, 18th century
(minor losses and faults)
€ 2.000 - 3.000

90

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Figuras alegóricas
Óleo sobre madeira
Com moldura entalhada e dourada
(pequenos restauros)
161x64 cm (total)

Portuguese school, 17th century
Allegorical figures
Oil on board
Carved and gilt frame
(minor restoration)
€ 1.500 - 2.000
105

104
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MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Rara escultura Hispano-Filipina em marfim entalhado
Menino Jesus representado de pé, com a mão direita
em sinal de benção e segurando
orbe na mão esquerda
Cabelo e feições finamente entalhados e com
vestígios de policromia
Assente sobre base circular em madeira
entalhada e dourada
Séc. XVII
(falta polegar da mão direita; pequenos defeitos;
base com faltas no douramento)
Alt.: 49 cm (total)
Alt.: 42 cm (figura)

The Child Jesus “Salvator Mundi”
A rare Hispano-Philippine carved ivory sculpture
The Child standing with the raised right hand blessing
and holding the orb in the left
Finely carved hair and facial expression with evidence of
polychrome decoration
On a carved and gilt wooden stand
17th century
(right thumb missing; minor faults, stand with
losses to gilding)
€ 50.000 - 60.000

107

106

95

93

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO

Em madeira entalhada, policromada e
dourada
Mãos postas em oração sobre crescente de
lua e três cabeças de anjos aladas
Coroa em prata, sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-lei 120/2017, Artº 2,
nº 2, alínea
Portugal, séc. XVII
(defeitos e faltas, vestígios de insectos
xilófagos)
Alt.: 53 cm

Em madeira entalhada, policromada e dourada
Coroa em prata, sem marcas, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
Séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 47 cm

The Child Jesus Salvator Mundi
Carved, polychrome and gilt wood
Unmarked silver crown in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
18th century
(losses and faults)

The Madonna of the Immaculate Conception
Carved, polychrome and gilt wood
The Madonna, praying and standing on a lunar
crescent with winged angels heads
Unmarked silver crown in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C
Portugal, 17th century
(faults and losses, evidence of woodworm)

€ 500 - 700

€ 1.000 - 1.500

94

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-portuguesa em marfim
Base em pedra mármore
Séc. XVIII
Alt.: 15 cm (Nossa Senhora)

The Madonna of the Immaculate Conception
Indo-Portuguese ivory sculpture
Marble stand
18th century
€ 1.800 - 2.000

109
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LANTERNA PROCESSIONAL VENEZIANA
Em madeira pintada
De formato octogonal
Com decoração entalhada representando bustos de figuras
femininas aladas, frutos, folhas de acanto e outros motivos
vegetalistas
Base em pedra esculpida, decorada com folhas de acanto
Italia, séc. XVIII
(vestígios de xilófagos; faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 220 cm

A Venetian processional lantern
Painted wood
With octagonal shape
Carved and painted decoration depicting winged female busts, fruits,
acanthus leaves and other foliage motifs
Carved stone stand of acanthus leaves decoration
Italy, 18th century
(evidence of woodworm; losses, faults and restoration)
€ 3.000 - 4.000

111
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COFRE COLONIAL ESPANHOL, ‘ALCANCIA’
Em coco gravado
Decorado com enrolamentos vegetalistas e frisos geométricos
Ferragens e aplicações em prata recortada, gravada e relevada,
representando motivos vegetalistas
Com duas pegas e assente sobre quatro pés com concheados
Marcas de garantia de Guatemala, séc. XVIII
15,5x20x14 cm

A Spanish colonial money box, ‘Alcancia’
Carved coconut
Decorated with foliage scrolls and geometric friezes
Scalloped, engraved and reliefs silver hardware and mounts
Two handles and resting on four shell feet
Guatemala assay marks, 18th century
€ 6.000 - 8.000

113
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98

PEQUENO COFRE
Em madeira revestida a tartaruga
Decorado com filetes em marfim e aplicações em prata gravada e relevada
Com duas pegas laterais e pés em forma de garra
Trabalho Indo-Português ou Batavia (colonial Holandês), séc. XVII
(pequenos defeitos)
8,5x13,5x9,5 cm

A small casket
Tortoiseshell coated wood
Ivory filleting decoration with applied engraved and reliefs silver elements
Two side handles and claw feet
Indo-Portuguese or Batavia (Dutch Colonial), 17th century
(minor faults)
€ 6.000 - 8.000
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CAIXA CONTADOR COM TAMPA DE ABATER
Em madeira exótica
Decoração embutida em madrepérola
Interior com 7 gavetas e nicho ao centro
Ferragens em metal amarelo
Índia, séc. XIX/XX
19,5x30x18 cm

A fall-front cabinet
Exotic timber
Inlaid mother-of-pearl decoration
Seven inner drawers and central pigeon-hole
Yellow metal hardware
India, 19th / 20th century
€ 300 - 400

100

COFRE ESTILO RENASCENTISTA
Em várias madeiras
Com tampa de caixotão
Decorado de marchetaria em tartaruga e
marfim gravado representando motivos
vegetalistas, medalhão com busto e
paisagem com figuras e animais
Itália, séc. XIX
(faltas e pequenos defeitos)
16x27x17 cm

A Renaissance style casket
Various timbers
Truncated pyramidal cover
Tortoiseshell and ivory marquetry decoration
of foliage motifs, bust medallion and landscape
with figures and animals
Italy, 19th century
(losses and minor faults)
€ 1.500 - 2.000

101

PEQUENO COFRE
Em madeira revestida a tartaruga, com
decoração embutida em marfim gravado
Ferragens em prata, com espelho de
fechadura em forma de coração
Interior com seis divisórias
Trabalho indiano, possivelmente para o
mercado islâmico
Séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
9x13x9 cm

A small casket
Tortoiseshell coated wood with engraved inlaid
ivory decoration
Silver hardware of heart shaped lock escutcheon
Six inner compartments
Indian made possibly for the Islamic market
18th century
(minor faults and restoration)
€ 1.850 - 2.500

117
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102

RARO COFRE
Em ágata e prata
Com decoração relevada representando Jatayus e frisos vegetalistas
Assente sobre quatro pés em forma de cabeça de leão
Índia, possivelmente Gujarat, séc. XVIII/XIX, produzido para o mercado ocidental
Acompanha colher em ágata e prata com decoração relevada
Possivelmente do mesmo centro de produção e do mesmo período
(pequenos defeitos)
10x11,5x10 cm

A rare agate and silver coffer
With relief decoration depicting Jatayus and foliage scroll friezes
Raised on three feet shaped as lions heads
India, possibly Gujarat, late 18th century, early 19th century and made for the western market
Accompanied by an agate and relief silver spoon, from the same period and, possibly from the same prodution center
€ 6.000 - 10.000
119
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ALTAR LONGQUAN
Com vidrado celadon
Aparentando formação rochosa dividida em
patamares e decorada com enrolamentos
vegetalistas e ondas junto à base
Representando ao centro Bodhisatva, com a mão
direita estendida e a esquerda sob o manto
Flanqueado por uma figura de acompanhante do
lado direito e vestígios de uma segunda figura do
lado esquerdo
Patamar inferior com representação de pássaro
do lado esquerdo e tartaruga ao centro
Figuras representadas com feições e mãos em
biscuit
Dinastia Ming, séc. XV
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 47 cm

A Longquan celadon shrine
Shaped as tiered rock formation decorated with applied
foliage scrolls an waves at the base
Boddhisatva figure at the center, seated on the higher
tier, with the right hand outstretched and left hidden
inside the robe
Flanked by an attendant on the right and remains of
another figure on the left side
The lower tier with a bird on the left and a turtle
climbing steps at the center
Figures with biscuit faces and hands
Ming dynasty, 15th century
(losses, defects and restorations)
€ 4.000 - 6.000
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RARA TAÇA CIZHOU
Em grés com vidrado branco e decoração incisa no interior representando
flores e folhas de lótus
Dinastia Song, séc. XII
Alt.: 10 cm
Diam.: 21 cm
Nota:
Exemplar semelhante no Minneapoilis Institute of Art.

A rare Cizhou bowl
White glazed stoneware with incised decoration inside depicting flowers and lotus leaves
Song dynasty, 12th century
Note:
Similar bowl at the Minneapolis Institute of Art.
€ 5.000 - 8.000

123
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RARO INCENSÓRIO CIZHOU
Em grés com vidrado creme
Com receptáculo cilindrico, pé cintado e bordo largo
ligeiramente inclinado para fora
Dinastia Song do Norte (960-1127)
Alt.: 8 cm

A rare Cizhou censer
Cream-glazed stonewear
With cylindrical receptacle raised on a waisted foot and wide sloping rim
Northern Song dynasty (960-1127)
€ 4.000 - 6.000

125

124
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PAR DE TAÇAS JIZHOU
Em cerâmica com vidrado castanho
Bordo recortado em forma de flor de lótus
com dez pétalas
Dinastia Song (960-1279)
Diam.: 13 cm

A pair of Jizhou bowls
Brown glazed ceramic
Scalloped rim shaped as a 10 petals lotus flower
Song dynasty (960-1279)
€ 6.000 - 8.000

127
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TAÇA QINGBAI
Em porcelana com vidrado azulado e
decoração incida no interior
Dinastia Song (960-1279)
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 18 cm

A Qingbai bowl
Porcelain with blue-tinged glaze and combed
decoration inside
Song dynasty (960-1279)
€ 600 - 1.000

108

TAÇA QINGBAI
Em porcelana com vidrado ligeiramente
azulado e decoração moldada no interior
representando flores e friso geométrico
Dinastia Song do Sul ou Dinastia Yuan,
séc. XIII
Alt.: 6 cm
Diam.: 16 cm

A Qingbai bowl
Porcelain with blue-tinged glaze and moulded
decoration inside depicting flowers and key fret
band
€ 500 - 900

109

TAÇA DING
Em cerâmica com vidrado branco
marfim e decoração moldada no interior
representando arranjos florais e friso
geométrico
Dinastia Song (960-1279)
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 18,5 cm

A Ding bowl
Ivory-glazed ceramic with inner moulded
decoration depicting floral arrangements and
key fret band
Song dynasty (960-1279)
€ 600 - 1.000

129
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GRANDE PRATO ‘KRAAK’
Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado
representando ao centro paisagem com
patos e flores
Aba decorada com reservas representando
motivos vegetalistas e objectos
auspiciosos
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1619)
(restauro na aba)
Diam.: 50 cm

A large “Kraak” plate
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration of central landscape
with ducks and flowers
Segmented tab of foliage motifs and auspicious
objects decoration
Ming dynasty, Wanli reign (1573-1619)
(restoration to tab)
€ 2.500 - 3.000

111

COVILHETE
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul com motivos vegetalistas
representando pássaro e flores ao centro
Dinastia Ming, período Wanli (1573- 1620)
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm

A deep saucer
Export porcelain
Blue foliage decoration with central bird and flowers
China, Ming dynasty, Wanli reign (1573--1620)
(chips)
€ 200 - 300

112

COVILHETE GOMADO E RECORTADO
Em porcelana da China
Decoração a azul com figuras orientais e flores
Dinastia Ming, período Wanli (1573- 1620)
(cabelo)
Diam.: 20 cm

Scalloped and gadrooned deep saucer
Chinese porcelain
Blue decoration of oriental figures and flowers
Ming dynasty, Wanli reign (1573-1620)
€ 600 - 800

131

130

116

113

POTE

CONJUNTO DE CINCO PRATOS KOSOMETSUKE

Em porcelana da China
Decorado a azul so vidrado com reservas
representando paisagens com flores, frutos e outros
motivos florais
Fundo decorado com padrão geométrico
Período de Transição, séc. XVII
Alt.: 39 cm

Em porcelana da China para o mercado
japonês
Decorados a azul sob vidrado
representando ao centro vistas de jardim
com figuras
Séc. XVII
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 13,5 cm

A vase
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration of cartouches with flowers, fruits
and foliage motifs on geometric patterned ground
Transition period, 17th century

A set of five Ko-sometsuke plates
Chinese porcelain for the Japanese market
Blue underglaze decoration with central garden
views with figures
17th century
(minor chips)

€ 3.000 - 4.000

€ 300 - 400

114

DOIS POTES
Em porcelana da China
Decorados a azul sob vidrado com motivos
florais
Dinastia Ming, séc. XVII
Alt.: 13 cm
Alt.: 12,5 cm

Two vases
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration with floral motifs
Ming dynasty, 17th century
€ 300 - 400

115

POTE ‘WUCAI’
Em porcelana da China
Decorado com padrão floral e leões
Dinastia Ming, séc. XVII
(pequenos defeitos)
Alt.: 17 cm

A Wucai vase
Chinese porcelain
Floral pattern and lions decoration
Ming dynasty, 17th century
(minor faults)
€ 200 - 300

133

132
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PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Decorados a azul sob vidrado
representando crisantemos
Período Kangxi (1662-1722)
(um prato restaurado e o outro com
pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 26 cm

A pair of “Chrysanthemum” plates
Chinese porcelain
With underglaze blue decoration depicting
chrysanthemums and other flower motifs
Kangxi reign (1662-1722)
(one plate restored and the other with minor
chips and hairlines)
€ 300 - 500

120

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Com aba gomada e recortada
Decoração a azul sob vidrado
representando motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas restauradas)
Diam.: 21 cm

A pair of plates
Chinese porcelain
Gadrooned and scalloped rim
Floral blue underglaze decoration
Kangxi reign (1662-1722)
(restored chips)
€ 300 - 400

121

GRANDE POTE COM TAMPA

118

PRATO
Em porcelana da China
Decorados a azul sob vidrado
representando crisantemos
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 20,5 cm

A ‘chrysanthemum’ plate
Chinese porcelain
With underglaze blue decoration depicting
chrysanthemums and other flower motifs
Kangxi reign (1662-1722)

Em porcelana da China
Decorado a azul sob vidrado com painéis
em forma de pétalas contendo paisagens
com flores e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(partido, colado e com faltas)
Alt.: 56 cm

A large vase with cover
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration of petals shaped
panels with landscapes, flowers and insects
Kangxi reign (1662-1722)
(broken, glued and losses)
€ 1.000 - 1.500

122

POTE PARA GENGIBRE
Em porcelana da China
Decorado com caracteres
Marcado na base com duplo circulo
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 18,5 cm

A ginger jar
Chinese porcelain
Chinese script characters decoration
Double circle mark to base
Kangxi reign (1662-1722)
€ 250 - 400

€ 300 - 500

119

PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul com paisagem ao centro
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm

A plate
Porcelain
Blue decoration with central landscape
China, Kangxi reign (1662-1722)
(chips)
€ 200 - 300

135

134
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PRATO COVO
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Verde
representando padrão floral
Base com pé concavo
Período Kangxi, séc. XVII
(esbeiçadelas e pequeno restauro)
Diam.: 34 cm

A large charger
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte “ enamelled
decoration with floral pattern
On a channel foot ring
Kangxi, 17th century
(chips and minor restoration)
€ 800 - 1.200

126

FONTE DE PAREDE
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando paisagem
com figuras num terraço e duas figuras
montadas em fênices a sobrevoar
Bocal em forma de cabeça de tigre
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 38 cm

A wall fountain deposit
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration with landscape and figures on a
terrace and two flying phoenix riding figures
Tiger head shaped spout
Kangxi reign
€ 800 - 1.200

127

FONTE DE PAREDE
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da Família
Verde representando paisagem com figuras num
terraço e duas figuras montadas em fênices a
sobrevoar
Bocal em forma de cabeça de tigre
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 38 cm

A wall fountain deposit
Chinese porcelain
Polychrome decoration with Familia Verde enamels
representing a landscape with figures on a terrace and two
figures mounted on phoenices flying over
Tiger head mouthpiece
Kangxi period (1662-1722)
€ 800 - 1.200

124

GRANDE PRATO OITAVADO
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando ao centro
paisagem com chorão, arbusto com flores e
pássaros
Aba decorada com motivos florais e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro no bordo e pequenas faltas de
vidrado)
Diam.: 41 cm

A large octagonal plate
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled decoration
with central landscape with willow tree, flowering
bush and birds
Floral motifs and insects to tab
Kangxi reign (1662-1722)
(restoration to tab and minor glaze losses)
€ 1.400 - 1.800

128
125

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando ao centro
arbustos com flores e pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros)
Diam.: 24 cm

A pair of plates
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration of flowering bushes and birds
Kangxi reign (1662-1722)
(restoration)

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Com aba recortada e decoração
policromada com esmaltes da Família
Verde representando motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos restauros)
Diam.: 38 cm

A large plate
Chinese porcelain
Scalloped tab and floral “Famille Verte”
enamelled decoration
Kangxi reign (1662-1722)
(minor restoration)
€ 1.000 - 1.500

€ 500 - 800

137

136

129

PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro
ganso sobre folha de nenúfar, rodeado por
peónias e crisântemos
Aba decorada com padrão de treliça,
flores e reservas em forma de romã
Período Yongzheng (1723- 1735)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 35 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with central goose on water lily leaf
amongst peonies and chrysanthemums
Trellis, flowers and pomegranate shaped
cartouche decoration to tab
Youngzheng reign (1723-1735)
(minor chips)

132

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando flores e paisagens
com ovelhas
Pomo da tampa em forma de romã
Período Qianlong (1735-1795)
18x37x27 cm (terrina)
39x32 cm (travessa)

A tureen with cover and oval presentoir
Export porcelain
Polychrome floral and landscape with sheep decoration
Pomegranate lid pommel
China, Qianlong reign (1735-1796)
€ 2.800 - 3.000

€ 3.000 - 4.000

130

133

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando motivos florais
e insectos
Dinastia Qing, séc. XVIII
(pequenos restauros)
11x14,5x14,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com motivos
vegetalistas e animais
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 21,5 cm

CUSPIDEIRA

A spittoon
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of floral motifs and insects
China, Qing dynasty, 18th century
(minor restoration)
€ 500 - 700

131

PRATO OITAVADO

An octagonal plate
Export porcelain
Polychrome decoration of foliage motifs and
animals
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 80 - 120

LEITEIRA

134

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais e galo
Período Yongzheng (1723-1735)
(falta tampa)
Alt.: 8,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada, representado
paisagens fluviais, pagode e flores
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 24 cm

A milk jug
Chinese export porcelain
Flowers and cockerel “Famille Rose” enamelled
decoration
Yongzheng reign (1723-1735)
(missing cover)
€ 80 - 120

PAR DE JARRAS COM TAMPAS

A pair of vases with covers
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with river views, pagoda
and flowers
Qianlong reign (1736-1795)
€ 500 - 800

139

138

135

PAR DE PRATOS ‘FOLHA-DE-TABACO’
Em porcelana da China para exportação
Com abas recortadas e decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Diam.: 26 cm

A pair of “Tobacco-Leaf ” plates
Export porcelain
Scalloped rim and “Famille-Rose” enamelled decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)
€ 2.500 - 3.500

137

TAÇA E PIRES ‘FOLHA-DE-TABACO
COM FÉNIX’
Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(taça com pequeno cabelo na base; pires
com esbeiçadelas e cabelos)
5,5x10,5 cm (taça)
Diam.: 15,5 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Tobacco Leaf ” decoration
with phoenix
Qianlong reign (1736-1795)
(small hairline to cup base: chips and hairlines
to saucer)
€ 500 - 700

136

PRATO FUNDO ‘FOLHA-DE-TABACO COM FÉNIX’
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família da Rosa e dourado
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 23,5 cm

A deep plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration “Tobacco Leaf ” with phoenix
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)
€ 500 - 800

140

GRANDE TRAVESSA ‘FOLHA-DETABACO COM FÉNIX’
Em porcelana da China para exportação
Com aba recortada e decorada com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
42x48 cm

A large “Tobacco Leaf ” serving plate
Chinese export porcelain
Scalloped lip of polychrome “Tobacco Leaf with
Phoenix” decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 6.500 - 10.000

138

TAÇA E PIRES ‘FOLHA-DETABACO COM FÉNIX’
Em porcelana da China para
exportação
Decorada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pires com esbeiçadelas e
cabelos)
5,5x11 cm (taça)
Diam.: 15,5 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Tobacco Leaf ”
decoration with phoenix
Qianlong reign (1736-1795)
(chips and hairlines to saucer)
€ 500 - 700

141

TERRINA ‘FOLHA-DE-TABACO’
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na tampa)

A “Tobacco Leaf ” tureen
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration to cover)
€ 6.500 - 9.000

139

PRATO ‘FOLHA-DE-TABACO’
Em porcelana da China para exportação
Com aba recortada e decorado com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)
Diam.: 22,5 cm

A “Tobacco Leaf ” plate
Chinese export porcelain
Scalloped tab of polychrome “Famille Rose”
enamelled decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 500 - 800
141

140

142

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS “PSEUDO-FOLHA-DE-TABACO”
Em porcelana da China para exportação
Decoradas com esmaltes da Família Rosa, a azul sob vidrado e dourado
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
24,5x33 cm

A pair of octagonal “pseudo tobacco leaf ” oval serving platters
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration with blue underglaze and gilding
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 4.000 - 6.000

145

PEQUENA TERRINA
Em porcelana da China para exportação
Em forma de romã
Com decoração relevada e policromada com esmaltes da
Família Rosa e dourado representando romãs e motivos
florais
Período Qianlong (1736-1795)
(pequeno restauro)
13,5x18x14,5 cm

A small tureen
Chinese export porcelain
Pomegranate shaped
Reliefs and polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled
decoration with pomegranate and floral motifs
Qianlong reign (1736-1795)
(minor restoration)

146

BASE DE TERRINA ‘FOLHA-DE-TABACO COM
ROMÃS’
Em porcelana da China para exportação
Com aba gomada e decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 29,5 cm

A “Tobacco-Leaf with pomegranates” tureen tray
Export porcelain
Scalloped rim and “Famille-Rose” enamelled decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
€ 3.000 - 4.000

€ 1.500 - 2.000

143

TRAVESSA FOLHA-DE-TABACO
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçada restaurada no bordo)
26,5x33,5 cm

147

A “Tobacco-Leaf ” serving platter
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(restored chip to rim)

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS

€ 1.800 - 2.200

A pair of octagonal serving platters
Export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)

144

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
17,5x26 cm

€ 300 - 400

MOLHEIRA
Em porcelana da China para exportação
Decoração ‘folha-de-tabaco’ com esmaltes da
Família Rosa
Interior decorado com figura feminina sobre
folha de nenúfar
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na pega e pequenos defeitos)
9,5x23,5x10 cm

A sauceboat
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled “TobaccoLeaf ” decoration
Inner decoration of female figure on water lily leaf
China, Qianlong reign (1736-1795)
(restoration to handle and minor faults)
€ 400 - 600

143

142

148

151

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.: 23 cm

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa representando vista de jardim com pavões,
flores e rochedos
Terrina com pegas zoomórficas e tampa com pomo em forma romã
Período Qianlong (1736-1795)
(presentoir com esbeiçadela)
(cabelos)
18x35x29 cm (terrina)
Diam.: 41 cm (prato)

CONJUNTO DE QUATRO PRATOS

GRANDE TERRINA OITAVADA COM TAMPA E PRESENTOIR

A set of four plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)

A large octagonal tureen with cover and stand
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view with peacocks, flowers and
rocky outcrops
Zoomorphic handles and pomegranate lid pommel
Qianlong reign (1736-1795)
(chip to stand, hairlines)

€ 650 - 900

€ 4.000 - 6.000

149

GRANDE PRATO
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos)
Diam.: 32,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(hairlines)

150

PRATO OITAVADO
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro vista
de jardim com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

Octagonal plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
€ 150 - 250

€ 500 - 700

145

144

152

154

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro vista
de jardim com pavões
Aba decorada com cercadura de motivos
florais
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 32,5 cm

Em porcelana da China para Exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 31,5 cm

PRATO

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
with peacocks in a garden
Lip decorated with floral motifs band
Set associated to king D. João VI
Qianlong reign (1736-1795)
(hairline and chips)

GRANDE PRATO RECORTADO

A large scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 700 - 900

€ 600 - 800

153

155

Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 27,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa representando
vista de jardim com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
9x21,5x10 cm

A pair of serving plates
Chinese export porcelain
Polychrome "Famille Rose" enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)

A sauceboat
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view
with peacocks, flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)

€ 700 - 900

€ 150 - 250

PAR DE PRATOS

MOLHEIRA

147

146

156

160

CONJUNTO DE TRÊS TRAVESSAS OITAVADAS

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA

Em porcelana da China para exportação
Decoradas com esmaltes da Família Rosa representando ao centro vista
de jardim com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
17,5x25,5 cm

Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa representando vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(travessa restaurada)
18x31x20,5 cm (terrina)
27x34,5 cm (travessa)

A set of three octagonal serving platters
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)

A tureen with cover and presentoir
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(restored presentoir)

€ 2.000 - 3.000

€ 2.000 - 3.000

157

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS
OITAVADOS
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)
(pequenos defeitos)
Diam.: 23,5 cm

A set of three octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)
€ 300 - 500

158

DOIS PRATOS FUNDOS OITAVADOS
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)
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23 cm

Two octagonal deep plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips and hairlines))
€ 350 - 500

159

PRATO FUNDO OITAVADO
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa representando ao centro
vista de jardim com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

An octagonal deep plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration of garden view with
peacocks, flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)
€ 100 - 200

161

PRATO
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com pavões, flores e rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na aba)
Diam.: 33 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of garden view with peacocks,
flowers and rocky outcrops
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration to tab)
€ 100 - 200

149

148

151

150

162

IMPORTANTE LAVANDA E GOMIL
Em porcelana da China para exportação
Com decoração Imari em tons de azul, vermelho e dourado representando motivos ao estilo ‘bérainesque’
Gomil em forma de nautilos, com laterais caneladas, assente sobre pé segmentado e base côncava
Com pega larga ao gosto barroco, moldada em curva e contra-curva, a terminar
em volutas nas uniões com o corpo
Lavanda em forma de grande concha gomada
Período Yongzheng (1723-1735)
(gomil com pequeno restauro)
Alt.: 30 cm
Nota:
Formato da bacia e gomil inspirado em modelos europeus de prata e estanho, frequentemente adoptados
por prateiros portugueses durante o séc. XVII.
Exemplares semelhantes em porcelana da China com decoração Imari integraram importantes coleções, tais
como a Coleção Mottahedeh, coleção do museu de Düsseldorf e coleção Renato Albuquerque.
Bibliografia/Literature:
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. I, p. 144, ill. 125;
David Howard, John Ayers, “Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedhe Collection in the
Virginia Museum”, p. 40, ill. 125.
Maria Antónia Pinto de Matos, “Cerâmica da China, Colecção RA”, pp. 140 e 141.
Proveniência/Provenance:
Coleção Ângelo Caldas

An important ewer and basin
Chinese export porcelain
Blue , red and gilt Imari decoration of ‘bérainesque’ style motifs
Nautilus shaped ewer of fluted sides, resting on segmented foot and concave base
Broad handle in the baroque taste, moulded in curve and counter curve, ending in volutes on joining the body
Large scalloped shell shaped basin
Yongzheng reign (1723-1735)
(minor restoration to ewer)
Note:
Both shapes inspired by European silver and pewter examples often adopted by 17th century Portuguese silversmiths
Similar Chinese porcelain examples of Imari decoration are recorded in important collections such as the Mottahedeh, the
Dusseldorf Museum and the Renato Albuquerque
€ 45.000 - 60.000

153

152

166

TRAVESSA OVAL

163

Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul e ouro, bordo decorado
com folhas a verde
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
30x37 cm

CONJUNTO DE SEIS PRATOS RASOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração a dourado e verde
Período Jiaqing (1796-1820)
(defeitos, esbeiçadelas, cabelos e restauros)
Diam.: 25 cm

An oval serving tray
Export porcelain
Blue and gold decoration with green foliage to
rim
China, Qianlong reign (1736- 1795)

A set of six dinner plates
Export porcelain
Gilt and green decoration
China, Jiaqing reign (1796-1820)
(faults, chips, hairlines and restoration)

€ 100 - 200

€ 150 - 200

167

CONJUNTO DE SEIS PRATOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul e ouro com grinaldas e
parras de uvas
Composto por quatro pratos fundos e dois
pratos rasos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadas)
Diam.: 24,5 cm

164

TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul e ouro
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
27x30 cm

An oval serving tray
Export porcelain
Blue and gold decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 100 - 200

A set of six plates
Export porcelain
Blue and gold decoration of garlands and vines
Four soup and two dinner plates
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 300 - 400

168

CONJUNTO DE CINCO
CHÁVENAS E SEIS PIRES
Em porcelana da China para
exportação
Decoração a azul e ouro
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos, restauro e
esbeiçadelas)
5x9 cm (chávena)

165

CONJUNTO DE OITO TAÇAS E
PIRES
Em porcelana da China para
exportação
Decoração policromada e dourada
representando flores
Período Jiaqing (1796-1820)
(pequenos defeitos)
13,5 cm (pires)
5x10 cm (taça)

A set of eight cups and saucers
Export porcelain
Polychrome and gilt floral decoration
China, Jiaqing reign (1796-1820)
(minor faults)
€ 80 - 120

A set of five cups and six saucers
Export porcelain
Blue and gold decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
(hairlines, restoration and chips)
€ 80 - 120

169

LEITEIRA COM TAMPA
Em porcelana da China para
exportação
Decoração policromada
Período Qianlong (17361795)
(tampa e pega com defeito
e esbeiçadelas)
Alt.: 14 cm

A milk jug with cover
Export porcelain
Polychrome decoration
China, Qianlong reign (17361795)
(fault to cover and handle and
chips)
€ 60 - 80

155

154

170

DUAS LEITEIRAS
Em porcelana da China para exportação
Decoradas com esmaltes da Família Rosa
representando paisagens com figuras
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros; faltam tampas)
Alt.: 10 cm/ 11 cm

Two milk jugs
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of landscape with figures
Qianlong reign (1736-1795)
(minor restoration; covers missing)
€ 160 - 200

171

BULE
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa representado cena galante
Período Qianlong, versão de 1745
Tampa e aplicações em prata portuguesa
Contraste Javali 916/1000 e punção Leitão & Irmão
(restauros na asa)
Alt.: 14 cm
Bibliografia/Literature:
F. Hervouët, N. Hervouët, Y. Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des
Indes a Décor Occidental”, p. 158

A teapot
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration with courting scene
Qianlong reign, 1745 version
Portuguese silver cover and applied elements to spout, rim and base
(restored handle)

174

PARTE DE SERVIÇO
Composto por bule com tampa e covilhete (alt. bule: 14,5 cm; diam. covilhete: 15 cm), frasco de chá com tampa (alt.: 13,5 cm), leiteira com
tampa (alt.: 14,5 cm), seis taças (diam.: 7,5 cm), seis chávenas (alt.: 6,5 cm) e dois covilhetes recortados (9x12,5 cm e 13x13 cm)
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa representando vaso com flores e grinaldas
Período Qianlong (1736-1795)
(algumas peças com pequenos defeitos)

A part set
Teapot with cover and stand (teapot height 14,5cm; diam. stand: 15cm), tea caddy with cover (height: 13,5cm), milk jug with cover (height:14,5cm), six bowls
(diam: 7,5cm), six bowl (height: 6,5cm) and two scalloped deep saucers (9x12,5cm and 13x13cm)
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration with flowers and garlands
Qianlong reign (1736-1795)
(some pieces with minor faults)
€ 1.200 - 1.800

€ 500 - 800

175

TRAVESSA RECORTADA

172

TAÇA E COVILHETE
Em porcelana da China para exportação
Decoração a ouro e grisaille representando
figuras europeias
Período Qianlong (1736-1795)
(pires com pequeno cabelo)
4x12 cm (taça)
Diam.: 12 cm (covilhete)

A bowl and deep saucer
Export porcelain
Grisaille and gilt decoration with European
figures
China, Qianlong reign (1736-1795)
(small hairline to saucer)
€ 100 - 200

Em porcelana da China para exportação
Decoração representando grinaldas e
flores
Período Qianlong (1736-1795)
22,5x30,5 cm

173

POTICHE COM TAMPA
Em porcelana da China para exportação
Decoração a grisaille com flores e insectos
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa com esbeiçadela)
Alt.. 12,5 cm

A small pot with cover
Chinese export porcelain
Grisaille decoration with flowers and insects
Qianlong reign (1736-1795)
(chip to cover)
€ 100 - 150

A scalloped serving platter
Export porcelain
Garlands and floral decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)

177

PAR DE TAÇAS

€ 200 - 300

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
11,5x26,5 cm

176

MOLHEIRA DE ABA RECORTADA

A pair of cups
Export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamelled
decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa, representando flores e
figuras orientais
Período Qianlong (1735-1795)
(restauros e cabelos)
9x23x10 cm

A scalloped lip sauceboat
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with flowers and oriental figures
China, Qianlong reign (1736-1795)
(restoration and hairlines)

€ 800 - 1.200

6009/92

€ 80 - 120

157

156

178

181

TERRINA E TAMPA

FONTE DE SUSPENSÃO

Em porcelana da China para exportação
Decorada a azul e branco com motivos
florais
Corpo com duas pegas e tampa com
pomo em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
Tampa do mesmo período mas com
decoração ligeiramente diferente
(pequenas falhas de vidrado; corpo da
terrina com vários cabelos)
27x33x22 cm

Em porcelana da China para exportação
Com corpo gomado e decoração a azul
representando paisagem fluvial
Bocal em forma de cabeça de dragão e
cimalha recortada em forma de concha e
golfinhos
Dinastia Qing, séc. XVIII
(falta tampa; com restauro na cimalha)
36x19x14 cm

A suspension fountain
Chinese export porcelain
Gadrooned body with blue garden view
decoration
Dragon’s head spout and scalloped shell shaped
top with dolphins
(cover missing; top section restored)

A tureen with cover
Chinese export porcelain
Blue and white floral motifs decoration
Two handles and fruit shaped lid pommel
Qianlong reign (1736-1795)
Same period cover of slightly different
decoration
(losses to glaze; hairlines to tureen)

€ 500 - 700

€ 400 - 600

179

TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração a azul com flores
Período Qianlong (1736-1795)
27,5x26 cm

An octagonal serving platter
Export porcelain
Blue floral decoration
China, Qianlong reign (1736-1795)
€ 180 - 250

182

PEQUENA TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China para Exportação
Decoração a azul e branco representando paisagem
fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
Travessa com decoração semelhante e do mesmo período
12x20,5x11,5 cm (terrina)
15x20,5 cm (travessa)

180

TRAVESSA OITAVADA

A small tureen with cover and tray
Chinese export porcelain
Blue and white decoration with river view
Qianlong reign (1736-1795)
Tray of similar decoration and from the same period
€ 250 - 400

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando
paisagem fluvial ao centro Período
Qianlong (1736-1795)
28x37,5 cm

An octagonal serving platter
Export porcelain
Polychrome decoration with central river view
China, Qianlong reign (1736-1795)
€ 300 - 500

159

158

183

PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China para exportação
Decorados com esmaltes da Família Rosa
representando vista de pátio com figuras
femininas
Aba decorada com padrão geométrico e
reservas com paisagens a rouge-de-fer
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with patio view and female figures
Scalloped tab of geometric decoration and
cartouches with iron-oxide landscapes
Qianlong reign (1736-1795)
€ 350 - 500

185

GARNITURE DE QUATRO
PEÇAS
Composta por dois potes em forma
de balaustre com tampas e dois
canudos
Em porcelana da China para
exportação
Decorada a azul sob vidrado e
com esmaltes da Família Rosa
representando paisagens com
figuras e motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 27,5 cm (canudo)
Alt.: 32 cm (potes com tampa)

A four piece garniture
Two baluster shaped vases and two
beaker vases
Export porcelain
Blue underglaze and “Famille Rose”
enamelled decoration of landscapes
with figures and floral motifs
China, Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 2.000 - 3.000

186

BULE COM TAMPA

184

TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa, representando
flores e figuras orientais ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
19x26 cm

A scalloped serving tray
Export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamelled
decoration with flowers and oriental figures
China, Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 250 - 500

Em esmalte de Cantão
Com formato hexagonal e pega alta
em arco
Decorado nas laterais com painéis
representando composições florais
Topo e tampa decorados com
motivos florais sobre fundo
amarelo
Bico decorado com cabeça de
dragão e enrolamentos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros, faltas e defeitos)
Alt.: 28,5 cm

A teapot with cover
Canton enamel
Hexagonal shaped with high arched
handle
Panels decoration of floral compositions
Top and cover of floral motifs on yellow
ground decoration
Dragon head spout with foliage scrolls
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration, losses and faults)
€ 100 - 200

187

BULE COM TAMPA
Em esmalte de Cantão
Com formato hexagonal e pega
alta em arco
Decorado nas laterais com
painéis representando
paisagens com figuras e vistas
de jardim com pássaros e flores
Topo e tampa decorados com
motivos florais e nuvens sobre
fundo amarelo
Bico decorado com cabeça de
dragão e nuvens sobre fundo
amarelo
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros, faltas e defeitos)
Alt.: 28,5 cm

A teapot with cover
Canton enamel
Hexagonal shaped with high arched
handle
Panels decoration of landscapes with
figures and garden views with birds
and flowers
Top and cover of floral motifs and
clouds on yellow ground decoration
Dragon head spout with clouds on
yellow ground
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration, losses and faults)
€ 200 - 300

161

160

188

PAR DE PRATOS FUNDOS ARMORIADOS
Em porcelana da China para exportação
Decorados com esmaltes da Família Rosa e dourado
representando ao centro armas de família europeia
Período Qianlong (1736-1795)
(um prato restaurado - partido e colado)
Diam.: 23 cm

A pair of armorial deep plates
Chinese export porcelain
Tab with baroque band and armorial crest
Qianlong reign (1736-1795)
(one restored - broken and glued)
€ 180 - 220

189

PAR DE PRATOS ARMORIADOS
Em porcelana da China para o mercado inglês
Com aba recortada e decorados com esmaltes
da Família Rosa representando ao centro vista de
pátio com figuras
Aba decorada com tarja barroca e timbre de
família inglesa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Diam.: 23,5 cm

A pair of armorial plates
Chinese export porcelain for the English market
Scalloped tab and polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with central patio view with figures
Tab with baroque band and armorial crest
Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)

192

TRAVESSA ARMORIADA
Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro armas de família europeia
Aba decorada com grinaldas de flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restaurada)
31,5x38 cm

An armorial serving tray
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration with central
armorial shield
Floral garlands decoration to tab
Qianlong reign (1736-1795)
(restored)

193

TRAVESSA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro armas de família europeia
Aba decorada com grinaldas
Período Qianlong (1736-1795)
33x41,5 cm

A tray
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration with
European heraldic shield
Garlands decoration to tab
China, Qianlong reign (1736-1795)
€ 800 - 1.200

€ 400 - 600

€ 350 - 500

190

PARTE DE SERVIÇO ARMORIADO

191

PRATO ARMORIADO

Composto por frasco de chá com tampa (alt.: 14
cm), leiteira (alt.: 11 cm), seis pires (diam.: 14 cm)
e quatro chávenas (alt.: 7 cm)
Em porcelana da China para exportação
Decorado com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais e armas da família
Romswinckel
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX

Em porcelana da China para exportação
Com aba recortada e decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa representando ao centro armas
de família europeia
Aba decorada com grinaldas de flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Diam.: 22,5 cm

An armorial part tea set
Comprised of a tea caddy with cover (height:14cm),
milk jug (ht.:11cm), six saucers (dia.:14cm) and 4 cups
(ht.:7cm)
Chinese export porcelain
Floral “Famille Rose” enamelled decoration with arms of
Romswinckel
Qing dynasty, 18th / 19th century

An armorial plate
Chinese export porcelain
Scalloped tab and polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with central armorial shield
Flower garland decoration to tab
Qianlong reign (1736-1795)
(minor faults)

€ 400 - 600

€ 180 - 220

194

CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração Mandarim representando motivos
vegetalistas, dragões e armas de Alberto de Magalhães
de Barros Lanços Cerqueira de Araújo Queirós
Período Xuatong, c. 1910
Diam.: 22 cm
Bibliografia/Literature: José de Campos e Sousa “Loiça Brasonada - subsídios para a sua história”.
Porto: Livraria Fernando Machado, 1962, p. 143

A set of four plates
Export porcelain
Canton decoration of foliage motifs, dragons and armorial
shield for Alberto de Magalhães de Barros Lanços Cerqueira
de Araújo Queirós
Chine, Xuantong reign, ca. 1910
€ 300 - 500

195

PAR DE PRATOS RASOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração Mandarim representando motivos
vegetalistas, dragões e armas de Alberto de Magalhães
de Barros Lanços Cerqueira de Araújo Queirós
Período Xuatong, c. 1910
Diam.: 24 cm
Bibliografia/ Literature: José de Campos e Sousa “Loiça Brasonada - subsídios para a sua história”. Porto:
Livraria Fernando Machado, 1962, p. 143 e Estampa XVI.

A pair of dinner plates
Export porcelain
Canton decoration of foliage motifs, dragons and armorial
shield for Alberto de Magalhães de Barros Lanços Cerqueira de
Araújo Queirós
Chine, Xuantong reign, ca. 1910
€ 200 - 300

163

162

196

BACIA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada ‘Mandarim’
Representando paisagens com figuras,
objectos preciosos, motivos florais e
morcegos
Dinastia Qing, séc. XIX
12x42 cm

A basin
Export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration said “Canton” with landscape,
figures, precious objects, flowers and bats
China, Qing dynasty, 19th century
€ 700 - 900

198

CONJUNTO DE PRATOS COBERTOS
PARA SEIA

197

PAR DE CANUDOS ‘MANDARIM’
Em porcelana da China
Decorados com esmaltes da Família Rosa
representando vistas de interior com
figuras, motivos florais, pássaros e insectos
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt.: 39,5 cm

A pair of “Canton” beaker vases
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with interior scenes, figures, floral
motifs, birds and insects
Qing dynasty, 19th century
€ 1.000 - 1.500

Composto por um prato coberto redondo e
quatro pratos cobertos semi-circulares
Em porcelana da China para exportação
Decoração ‘Mandarim’ com esmaltes da Família
Rosa representando nas tampas vistas de jardim
com figuras
Peça central representando na tampa paisagem
com Shou Lao
Decoração nos interiores representando cenas
de interior com figuras
Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenos defeitos)
12x21x21 cm (prato coberto central)
12x34x19 cm (pratos cobertos semi-circulares)

A set of five supper dishes and covers
Chinese export porcelain
One round and four semicircular dishes
Polychrome “Famille Rose” enamelled decoration, said
“Mandarin”
Covers with garden scenes
Cover of the central piece depicting garden view with
Shou Lao
All dishes decorated inside with interior scenes
Qing dynasty, 19th century
(minor defects)
€ 1.000 - 1.500

165

164

199

PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana da China para exportação
Decoração ‘Mandarim’ com esmaltes da Família Rosa
Séc. XIX
Composto por terrina com tampa (28x38x25 cm), duas travessas com grelha (37,5x47,5 cm e 34x41,5 cm), três travessas ovais (duas
com 24x31 cm e uma com 26,5x33,5 cm), terrina redonda com tampa (18x28x28 cm), dois fruteiros com pé (9x21x21 cm), pequena
terrina (9x22x14 cm) com travessa (16x20 cm), duas grandes poncheiras (diam.: 33,5 cm), três covilhetes em forma de folha (16x22
cm e 14x19 cm), molheira (4,5x20x10 cm), prato coberto (14x24x20 cm), 35 pratos rasos (diam.: 24 cm), 13 pratos de sopa (diam.: 24
cm), 17 pratos de sobremesa (diam.: 20 cm) e 10 pires (diam.: 15,5 cm)
Algumas peças de produção posterior, incluindo uma travessa com grelha e as duas poncheiras
(pequenos defeitos; terrina redonda com pega partida)

A part dinner service
Chinese export porcelain
‘Mandarin’ decor with Famille Rose enamels
19th century
Composed of a tureen with lid (28x38x25 cm), two platters with a grill (37.5x47.5 cm and 34x41.5 cm), three oval platters (two 24x31 cm and one
26.5x33.5 cm), round tureen with lid (18x28x28 cm), two fruit bowls with feet (9x21x21 cm), small terrine (9x22x14 cm) with platter (16x20 cm),
two large punch bowls (dia: 33.5 cm), three leaf-shaped spoons (16x22 cm and 14x19 cm), gravy boat (4.5x20x10 cm), covered plate (14x24x20 cm),
35 flat plates (diam.: 24 cm), 13 soup plates (dia: 24 cm), 17 dessert plates (diam.: 24 cm). : 20 cm) and 10 saucers (diam.: 15.5 cm)
Some later production pieces, including a platter with grill and the two punch bowls
(small defects; round tureen with broken handle)
€ 2.500 - 4.000

167

166

203

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS

200

Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde
Dinastia Qing, séc. XIX
(restauros)
Diam.: 23 cm

TRAVESSA ‘MANDARIN’
Em porcelana da China para exportação
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando vista de terraço com figuras
Aba decorada com motivos florais,
pássaros e insectos
Dinastia Qing, séc. XIX
36x41 cm

A set of three plates
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration
Qing dynasty, 19th century
(restoration)

A Canton serving platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of terrace view with figures
Floral motifs, birds and insects decoration to tab
Qing dynasty, 19th century

€ 150 - 200

€ 400 - 600

201

PEQUENA CAFETEIRA COM TAMPA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada representando
figuras orientais
Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 17 cm

A small coffee pot and cover
Export porcelain
Polychrome decoration depicting oriental figures
China, Qing dynasty, 19th century
(minor faults)
€ 150 - 200

204
202

BULE E TAMPA
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada dita Mandarim
Dinastia Qing, séc. XIX
(tampa não pertence ao bule)
Alt.: 12 cm

A teapot and cover
Export porcelain
Polychrome “Canton” decoration
China, Qing dynasty, 19th century
(cover not original to teapot)
€ 100 - 150

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China para exportação
Decoração com esmaltes da Família Negra
representando paisagem fluvial com
figuras e pagodes
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no esmalte)
14,5x31x22 cm (terrina)
26x33,5 cm (travessa)

A tureen with cover and tray
Export porcelain
“Famille Noir” enamelled decoration of river
views with figures and pagodas
China, Jiaqing reign (1796-1820)
(wear to enamels)
€ 1.500 - 2.000

169

168

205

209

TAMPA
Em porcelana da China
Decoração policromada Imari
Dinastia Qing, séc. XVIII
Diam.: 28,5 cm

JARRA
Em porcelana da China
Com vidrado ‘powder-blue’ e decoração a dourado
representando paisagem com pássaros, motivos
florais e objectos precisos
Marcada na base com duplo circulo a azul sob
vidrado
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 44,5 cm

A cover
Chinese porcelain
Polychrome Imari decoration
Qing dynasty, 18th century
€ 200 - 300

A vase
Chinese porcelain
Powder-blue and gilt decoration of landscape with birds,
floral motifs and precious objects
Marked to base with blue underglaze double-circle
Kangxi reign (1662-1722)
€ 4.000 - 6.000

206

BACIO
Em porcelana da China para exportação
Decoração Imari representando arranjos
florais
Período Kangxi (1622-1722)
(cabelo na aba; falta tampa)
12x21 cm

A chamber pot
Export porcelain
Floral Imari decoration
China, Kangxi reign (1622-1722)
(hairline to tab; missing cover)
€ 150 - 250

207

TAÇA E PIRES
Em porcelana da China para
exportação
Decoração policromada com
motivos florais , verso com vidrado
chocolate
Período Qianlong (1736-1795)
4x7 cm (taça)
Diam.: 12 cm (pires)

A cup and saucer
Export porcelain
Polychrome floral decoration of
chocolate brown reverse
China, Qianlong reign (1736-1795)
€ 80 - 120

208

TANKARD
Em porcelana da China para exportação
Com decoração Imari em azul, rouge-defer e dourado representando arbusto com
flores
Dinastia Qing, séc. XVIII
(esbeiçadela no bordo)
Alt.: 11,5 cm

A tankard
Chinese export porcelain
Blue, iron-oxide and gilt Imari decoration with
flowering bush
Qing dynasty, 18th century
(chip to rim)
€ 200 - 300

210

PAR DE CANUDOS
Em porcelana da China
Canelados e com vidrado powder-blue
Decorados posteriormente a dourado com
padrão floral
Período Qianlong (1736-1795)
(com gargalos cortados e esbeiçadelas)
Alt.: 31 cm

A pair of cylindrical vases
Chinese porcelain
Fluted of powder-blue glaze
Later gilt with floral pattern
Qianlong reign (1736-1795)
(cut necks and chips)
€ 400 - 600

171

170

211

VASO DE PAREDE
Em forma de elefante com vaso
Porcelana da China
Decorado com esmaltes da Família Rosa
Dinastia Qing, séc. XIX
24x24 cm

A wall suspending vase
Elephant shaped with vase
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration
Qing dynasty, 19th century
€ 200 - 300

212

213

CONJUNTO DE NOVE IMORTAIS

TAÇA

Em porcelana da China
Decorados com esmaltes da Família Rosa
Representando nove figuras de Imortais,
incluindo figura de ShouLao (Deus da
Longevidade)
Dinastia Qing, séc. XVIII/ XIX
Alt.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Decorada com esmaltes da Família Rosa sobre fundo amarelo
esgrafitado, com três medalhões representando paisagens
com carneiros intercalados por composições de vasos com
flores e outros objectos
Interior decorado a azul sob vidrado, representando ao centro
paisagem com três carneiros rodeada por ramos com flores e
símbolos auspiciosos
Marca Guangxu com seis caracteres a azul sob vidrado
Período Guangxu (1871-1908)
Diam.: 15 cm

A group of nine Immortals
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration with nine Immortal figures,
including ShouLao (God of Longevity)
Qing dynasty, 18th / 19th century
€ 5.000 - 7.000

A ‘three rams’ medallion bowl
Chinese porcelain
Famille Rose yellow-ground decoration
With three medallions, each depicting landscapes with rams,
alternating floral vases and precious objects, over a bright Yellow
sgraffiato ground
Interior with underglaze blue decoration depicting landscape with
three rams surrounded by floral branches and auspicious symbols
Guangxu six-character mark and of the period (1871-1908)
€ 4.000 - 6.000

173

172

214

COVILHETE “RUBY-BACK” COM
CENA ERÓTICA
Em porcelana da China de exportação
Aba decorada com padrão geométrico
sobre fundo rosa e três reservas
representando arranjos florais
Tardoz decorado com esmaltes “rubyback”
Ao centro, decoração posterior,
provavelmente realizada na Europa,
representando cena de circo erótica com
mulher e cavalo
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na aba e cabelo consolidado)
Diam.: 20 cm

A saucer with erotic scene
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
erotic scene with a horse and a woman
Tab decorated with geometric pattern on pink
ground and three cartouches with bouquets
Back decorated in “ruby-back”
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration to the tab and consolidated hairline)

216

POTE COM TAMPA
Em porcelana da China
Decorado com esmaltes da Família
Verde sobre fundo negro, representando
paisagem com pássaros, flores e rochedos
Marcado na base com duplo circulo a azul
sob vidrado
Dinastia Qing, séc. XIX
(esbeiçadela na tampa)
Alt.: 38 cm

A jar with cover
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamelled
decoration of landscape with birds, flowers and
rocky outcrops on black ground
Marked to base with underglaze blue double
circle
Late Qing dynasty, 19th century
(chip to cover)
€ 500 - 800

€ 1.000 - 1.500

218

GUANYIN

217

LIMÃO ‘MÃO DE BUDA’
Escultura em madeira de buxo entalhada
Em forma de limão ‘Mão de Buda’ com
cigarra
China, séc. XIX/XX
9x21x11 cm

215

LANTERNA COM BASE
Em porcelana “casca de ovo”
Decorada com esmaltes da Família Rosa
representando festival com crianças
China, período Republica, séc. XX
Alt.: 33,5 cm

A Buddha hand citron
Carved boxwood
Lemon shaped Hand of Buddha with cicada
China, 19th / 20th century

Escultura em porcelana ‘blanc-de-Chine’
Representando Guanyin sentada em
posição de lalitasana sobre elefante e
segurando septo ruyi com a mão direita
China, c. 1900
Alt.: 26 cm

A Guanyin
“Blanc-de-Chine” porcelain sculpture
Depicting Guanyin seated in Lalitasana pose on
an elephant and holding a ruyi sceptre in the
right hand
China, ca. 1900
€ 100 - 150

€ 300 - 500

A lantern with stand
“Egg shell” porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamelled
decoration of festival with children
China, Republic period, 20th century
€ 300 - 500

175

174

220

CAIXA DE JOGO
Em madeira lacada
Decoração a dourado “chinoiseries”, sobre
fundo negro
Interior com fichas de madrepérola
Período Guangxu (1875-1908)
(pequenos defeitos)
12,5x37x31 cm

A games box
Lacquered wood
Gilt “chinoiserie” decoration on a black ground
Mother-of-pearl game counters
Guangxu reign (1875-1908)
(minor faults)
€ 200 - 300

221

CAIXA DE JOGO
Em madeira lacada
Decoração a dourado “chinoiseries”, sobre
fundo negro
Interior com fichas de madrepérola
Período Guangxu (1875-1908)
(desgaste na decoração, pequenos
defeitos)
14x39x32 cm

A games box
Lacquered wood
Gilt “chinoiserie” decoration on a black ground
Mother-of-pearl game counters
Guangxu reign (1875-1908)
(wear to decoration, minor faults)
€ 200 - 300

222

CAIXA PARA JOGOS

219

COLCHA
Em seda bordada
Decorada ao centro com medalhão representando cena de
interior com senhora a banhar-se
Cercadura decorada com motivos vegetalistas
China, séc. XIX
182x260 cm

Em madeira acharoada a castanho
Com decoração a ouro representando
motivos florais e reservas representando
paisagens com figuras
Pés em forma de dragões
Interior com caixas e tabuleiros
Acompanha conjunto de fichas de jogo em
madre-pérola com decoração gravada
China, séc. XIX
12,5x34x17 cm

A coverlet
Embroidered silk
Central medallion decoration with bathing lady
Foliage motifs scalloped border
China, 19th century

A games box
Brown japanned wood
Gilt decoration with floral motifs and
cartouches of landscapes with figures
Dragon feet
Interior with small boxes and trays
With engraved mother-of-pearl set of game
counters
China, 19th century

€ 1.000 - 1.500

€ 250 - 350

177

176

223

PEQUENA MESA DE APOIO
Em madeira ebanizada
Tampo com chinoiseries a ouro
representando cenas do quotidiano chinês
China, séc. XIX
(faltas e sinais de uso)
46x49x49 cm

A small side table
Ebonised wood
Top of chinoiseries decoration with Chinese
daily scenes
China, 20th century
(losses and signs of wear)
€ 100 - 200

224

ARCA
Em cânfora revestida a couro pintado
Decoração policromada representando cenas do quotidiano
chinês
Aplicações e pregaria em metal amarelo
China, séc. XIX
(desgaste na pintura)
67x124x60 cm

A chest
Painted leather coated camphor wood
Polychrome decoration with Chinese daily scenes
Yellow metal applied elements and decorative tacks
China, 19th century
(wear to painted surfaces)
€ 3.000 - 3.500

179

178

228

PAR DE GATOS DEITADOS

225

PEQUENO CONTADOR
Em madeira lacada e pintada
Com uma gaveta, duas portas e interior
com quatro gavetas
Japão, Meiji (1867-1912)
(faltas e defeitos)
39x35x23 cm

A small cabinet
Lacquered wood
One drawer, two doors and four inner drawers
Japan, Meiji (1867-1912)
(losses and faults)

Em porcelana do Japão
Decoração policromada
Acompanhados por almofadas em madeira
entalhada e policromada
Séc. XX
(um completamente restaurado)
14x30x22 cm

A pair of reclining cats
Japanese porcelain
Polychrome decoration
With a pair of carved and polychrome wooden
headrests
20th century
(one much restored)
€ 500 - 600

€ 150 - 300

226

PAR DE GATOS DEITADOS
Em porcelana do Japão
Decoração policromada
Séc. XX
7x18x12 cm ( o maior)

A pair of reclining cats
Japanese porcelain
Polychrome decoration
20th century
€ 220 - 300

227

PAR DE GATOS DEITADOS
Em porcelana do Japão
Decoração policromada
Séc. XX
4x10x7 cm

A pair of reclining cats
Japanese porcelain
Polychrome decoration
20th century

229

GATO DA FELICIDADE
Em porcelana do Japão
Decoração policromada
Séc. XX
Alt.: 16 cm

The cat of happiness
Japanese porcelain
Polychrome decoration
20th century
€ 50 - 80

€ 150 - 200

181

180
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DUAS TAÇAS
Em faiança portuguesa
Decoração a azul e vinoso de manganês
com friso de contas
Portugal, séc. XVII
(esbeiçadelas)
Diam.: 15 cm

Two bowls
Portuguese faience
Beaded frieze cobalt-blue and manganese
decoration
Portugal, 17th century
(chips)
€ 600 - 800

232

MANGA DE FARMÁCIA DE GRANDES
DIMENSÕES
Em faiança
Decoração a azul cobalto com flores e outros motivos
vegetalistas e reserva com inscrição “G,MIRRHAE”
Portugal, séc. XVII (1ª metade)
(furo na base)
Alt.: 29,5 cm

A large pharmacy pot
Cobalt blue decoration with flowers and other vegetable motifs
and reserve with inscription “G, MIRRHAE”
Portugal, 17th Century (1st half ), (hole at the base)
€ 3.800 - 6.000

231

MANGA DE FARMÁCIA
Em faiança
Decoração a azul com cartela Barroca com
inscrição S. CARTM
Portugal, séc. XVII/XVIII
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 26 cm

An apothecary jar
Faience
Blue decoration with Baroque cartouche
inscribed S. CARTM
Portugal, 17th / 18th century
(minor dents)
€ 1.000 - 1.500

233

MANGA DE FARMÁCIA
Em faiança de Talavera
Decorada a azul e vinoso co motivos
vegetalistas
Séc. XVII
(faltas e defeitos)
Alt.: 27 cm

An apothecary jar
Talavera faience
Blue and manganese foliage motifs decoration
17th century
(losses and faults9
€ 2.000 - 2.500

183

182

237

234

GRANDE PRATO
Em faiança
Decoração “Aranhões” a azul cobalto e vinoso de manganés
inspirada nas decorações das abas dos pratos de porcelana da
China do reinado Wanli (1573-1617)
Ao centro representando paisagem com veado
Portugal, séc. XVII (3º quartel)
(restauro)
Diam.: 38,5 cm

PRATO
Em faiança
Decoração “Brioso” a azul cobalto e vinoso
representando espiral ao centro e aba
decorada com linhas oblíquas e quatro
reservas com decoração em padrão de
rede
Coimbra, séc. XVIII (1a metade)
(partido, falhas e faltas)
Diam.: 32,5 cm

Bibliografia/Literature:
Peça representada em Miguel Cabral de Moncada, “Faiança
Portuguesa séc. XVI a XVIII”, p. 76, fig. 59.

A Plate
Coimbra faience (Brioso), 18th century
(broken, losses)

A charger
Faience, “Aranhões” manganese vinous and cobalt blue decoration
inspired by the Wanli Chinese porcelain plate edge decorations (15731617), Portugal 17th Century (3rd quarter), (restoration)
represented in Miguel Cabral de Moncada, “Faiança Portuguesa séc. XVI
a XVIII”, p. 76, fig. 59.

€ 800 - 1.500

€ 4.000 - 6.000

235

PRATO
Em faiança portuguesa
Decoração a azul cobalto e vinoso representando
paisagem com passaro ao centro e aba com faixa de
contas
Portugal, séc. XVII
(cabelos e esbeiçadelas; restauro com “gatos”)
Diam.: 36,5 cm

A plate
Portuguese faience
Cobalt-blue and manganese decoration of landscape with
bird and beaded band on tab
Portugal, 17th century
(hairlines and chips; staple restoration)
€ 1.300 - 1.800

236

PRATO
Em faiança portuguesa
Decoração a azul cobalto e vinoso de manganés
representando paisagem com veado
Aba decorada com faixa barroca
Portugal, séc. XVII (4º quartel)
Diam.: 34,5 cm

A plate
Portuguese faience
Cobalt-blue and manganese decoration of landscape with deer
Baroque band on tab
Portugal, 17th century (4th quarter)
€ 1.300 - 1.800

185
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TAPEÇARIA AUBUSSON
Em fio de lã policromada
Representando paisagem com
galinhas e garça
Cercadura decorada com motivos
florais e conchas
França, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
293,5x168 cm

An Aubusson tapestry
Polychrome wool threads
Landscape with chicken and crane
Floral and shell motifs border
France, 18th century
(minor faults and restoration)
€ 2.000 - 3.000

239

TAPEÇARIA AUBUSSON
Em fio de lã policromada
Representando paisagem oriental com pagodes,
barcos, árvores e vegetação exótica, aves e animais
selvagens
França, séc. XVII/XVIII
(pequenos restauros e defeitos)
245x245 cm

An Aubusson tapestry
Polychromed wool
Depicting Oriental landscape with pagoda, boats, trees and
exotic vegetation, birds and wild animals
France, late 17th, early 18th century
(small restorations and defects)
€ 4.500 - 7.000

187

186
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IMPORTANTE RELÓGIO LUÍS XVI, “PENDULE PORTIQUE” POR ROBERT & COURVOISIER
Em mármore branco e negro
Decorado com aplicações em bronze cinzelado e dourado encimado por urna com remate floral e cabeças de
leão, liras, folhagem de carvalho rematada por laço, cornucópias da abundância e troféu alusivo ao amor
Mostrador em esmalte branco com numeração árabe a negro com ponteiro coaxial para o calendário mensal e
assinado Robert & Courvoisier
Máquina de dois movimentos, toca quartos em duas campainhas e toca horas precedido por pequena tuna
musical em órgão de tubos
Suspenso por duas colunas caneladas com montagens em bronze
Assente em estrutura de madeira, bronze e mármore branco e negro de formato arquitectónico
Topo decorado com balaustrada, com fundo decorado com padrão geométrico de losangos pintados em tons
de encarnado, preto e lilás, simulando varanda
Interior com caixa de música com cilindro de pinos para accionar órgão de tubos
Decoração composta por grinaldas de flores, colunas e rosetas laterais com tampas em bronze vazado, sendo
a da frente decorada ao centro com troféu de música e aplicação de duas placas em porcelana de Sévres
representando anjos
França, c. 1780
(mecanismos a necessitar de reparação, faltas, defeitos, sinais de uso, vestígios de insectos xilófagos)
110x59x33 cm
Proveniência/Provenance: Colecção particular/ Quinta da Fidalga e Princesa

An important Louis XVI “pendule portique” by Robert & Courvoisier
White and black marble
Chiselled and gilt bronze mounts, surmounted by urn of floral, lions heads, lyres, oak foliage with bow, horns of plenty and
love trophy elements
White enamelled dial of black Arabic numbering with coaxial hand for monthly calendar and signed Robert & Courvoisier
Two movement mechanism, chimes the quarters in two bells and the hours preceded by short pipe organ musical tune
Suspended by two fluted, bronze mounted columns
Resting on an architectural wooden, bronze and white and black marble structure
Balustrade decoration to top on a lozenge geometric patterned ground in red, black and lilac simulating balcony
Interior with pinned cylinder musical box to action the pipe organ
Flower garlands, columns and lateral rosettes decoration with pierced bronze covers, the frontal with music trophy decoration
and two applied Sèvres porcelain plaques with angels
France, ca. 1780
(mechanism in need of repairing, losses, faults, signs of wear, evidence of woodworm)
€ 25.000 - 30.000
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Note

NOTA AO LOTE 240

ROBERT & COURVOISIER

Nos dias de hoje, numa época em que conseguimos medir o tempo
com instrumentos de absoluta precisão, o conceito de tempo continuanos a surpreender e a deslumbrar. Tal como o maître-relojoeiro a quem
devemos o lote que agora trazemos a leilão.
A família Courvoisier de La Chaux-de-Fonds desempenhou um papel
importante no desenvolvimento do relógio de carruagem suíço e foi sem
dúvida a principal família de relojoeiros da região.
Foram várias as gerações da família que estiveram envolvidas no negócio
através de várias associações. Josué-Robert com seu filho fundou a
Robert Josué et fils; em 1781 a firma tornou-se J. Robert et fils et Cie. Era
dirigida pelo capitão Louis Robert e Louis Courvoisier. A partir de 1787 a
viúva de Robert continuou com a empresa. Primeiramente com o nome
“Robert & Courvoisier” como surge no exemplo que agora trazemos a
leilão, a partir de 1805 como “Robert, Courvoisier et Cie” e de 1811 até
1845 como “Courvoisier et Cie”. No ano de 1852 passou a ser conhecida
pelo nome “Courvoisier Frères” e no século XX continuou sob a direcção
membros da mesma família.
Tiago Franco Rodrigues

In the present, when it is possible to measure time with high precision
instruments, the concept of “time” continues to surprise and dazzle us, in equal
manner to the master clockmaker to whom we owe the lot being brought into
sale at auction.
The Courvoisier family, originally from La Chaux-de-Fonds, performed a
major role in the development of the Swiss carriage clock and was undoubtedly
the main clock making family in the region.
Various consecutive family generations were, in one way or another, involved
in the clock making business, albeit in a variety of associations. Josué Robert
and his son founded “Robert Josué et fils”; in 1781 the firm became “J. Robert
et fils et Cie”, being then managed by capitan Louis Robert and by Louis
Courvoisier. From 1787 onwards Robert’s widow assumed the firm’s direction,
firstly under the name “Robert & Courvoisier”, as seen in the present example,
then, from 1805, as “Robert, Courvoisier et Cie”, and later, between 1811
and 1845 as “Courvoisier et Cie”. In 1852 another change, this time to
“Courvoisier Frères”and, in the 20th century, it remained under the same
family management.

Bibliografia/Literature:
Kathleen Pritchard, 'Swiss Timepiece Makers 1775-1975', Editions Simonin,
Neuchatel 1997
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Em mármore com aplicações em bronze
dourado e medalhão em porcelana tipo
Wedgwood
França, séc. XVIII
(mecanismo não testado)
Alt.: 52 cm

Em bronze dourado e patinado
Com dois lumes e fustes de figuras segurando urnas
França, séc. XIX
Alt.: 37 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho em
Alverca.

RELÓGIO DE MESA LUÍS XVI

A Louis XVI table clock
Marble with gilt bronze mounts and Wedgwood
style porcelain medallion
France, 18th century
(mechanism not tested)
€ 1.200 - 1.800

PAR DE CANDELABROS DIRETÓRIO

A pair of Directoire candelabra
Gilt bronze with patination
Two branches and shafts with urns holding figures
France, 19th century
€ 800 - 1.200

195

194

243

PAR DE ‘BURLE PARFUM’ IMPÉRIO
Em mármore branco e bronze dourado
Decorados com frisos de figuras femininas clássicas e putti
Tampas com decoração cinzelada e frisos recortados
Bases em mármore verde escuro estriado, decoradas com cabeças de Mercúrio
França, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 40,5 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho em Alverca.

A Pair of Empire incense burners
White marble and gilt bronze
Classical figures and putti friezes decoration
Covers of chiselled decoration of scalloped friezes
Striated dark green marble stands of Mercury heads decoration
France, 19th century
(minor faults)
€ 3.000 - 5.000
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FRENTE DE LAREIRA AO GOSTO
NEOCLÁSSICO
Em mármore branco
Europa, séc. XX
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
123x140x43 cm

A classical style fireplace
White marble
Europe, 20th century
(signs of wear, minor losses and faults)
€ 300 - 500

246

GUARDA DE LAREIRA ESTILO LUÍS
XV, CHARLES CASIER
Em bronze dourado e rede metálica
Decorada ao estilo rocaille com florão
ao centro composto por enrolamentos
vegetalistas e putti
Marcada
França, séc. XIX
78x73 cm

A Louis XV style fire grate, Charles Casier
Gilt bronze and metal grid
Rococo decoration of central foliage scrolls and
putti fleuron
Marked
France, 19th century
€ 900 - 1.200

247

GUARDA DE LAREIRA ESTILO LUÍS XVI

245

PAR DE CHENETS ESTILO LUÍS XV

Em bronze dourado
Encimados por figuras e bases decoradas
com concheados e folhagens
França, séc. XIX
(sinais de uso)
Alt.: 30,5 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo
Silva, Palácio do Sobralinho em Alverca.

A pair of Louis XV style firedogs
Gilt bronze
Surmounted by figures and with shells and
foliage decoration stands
France, 19th century
(signs of wear)

Em bronze dourado e rede metálica
Decorada em relevo com drapeados e motivos
vegetalistas
Representando ao centro composição com
instrumentos musicais
Pés em forma de cascos
França, séc. XIX
(sinais de uso)
75x77 cm

A Louis XVI style fire grate
Gilt bronze and metal grid
Reliefs decoration of drapes and foliage motifs
Musical trophy to centre
Hoof feet
France, 19th century
(signs of wear)
€ 900 - 1.300

€ 1.000 - 1.500

199
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GRANDE CENTRO DE MESA NEOCLÁSSICO À MANEIRA DE PIERREPHILIPPE THOMIRE (1751-1843)
Em bronze esculpido, cinzelado e dourado representando elementos vegetalistas
De formato oval, composto por três elementos com base espelhada
Assente em dezasseis pés em forma de garra e bola, apoiados em pedestal com
reserva cinzelada representando cisne.
França, séc. XIX/XX
Com estojo em madeira
(sinais de uso, faltas e defeitos)
54x152,5 cm (total)

A large neoclassical centrepiece in the manner of Pierre-Philippe Thomire (1751-1843)
Sculpted, chiselled and gilt bronze with foliage elements
Oval shaped and formed by three mirrored sections
Supported on sixteen claw and ball feet resting on pedestal of chiselled cartouche with swan
France, 19th / 20th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 12.000 - 15.000

201
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Com taça em cristal lapidado
Decorada com morangos
Base em metal dourado, composta por
quatro querubins
Baccarat, séc. XX (não marcado)
(sinais de uso)
16x25x25 cm

Em metal prateado
Alt.: 43 cm

FRUTEIRO

PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES

A pair of three branch wall sconces
Silvered metal
€ 400 - 600

A fruit bowl
Cut crystal bowl of strawberry decoration
Four cherub gilt metal stand
Baccarat, 20th century (unmarked)
(signs of wear)
€ 300 - 500

250

PAR DE CANDELABROS DE SEIS
LUMES ESTILO, LUÍS XV
Em bronze relevado, cinzelado e dourado
Fustes representando putti
França, séc. XIX
Alt.: 71 cm

A pair of Louis XV style six branch candelabra
Reliefs and chiselled decoration gilt bronze
Putti shafts
France, 19th century
€ 2.500 - 3.000

252

PRATO “OEILLETS”
Em vidro moldado opaline
Decoração relevada Art Deco com cravos
e padrão geométrico
Marcado na base “R Lalique France”
França, c. 1935
Diam.: 36 cm
Bibliografia/Literature:
Félix Marcilhac, “R. Lalique ; catalogue
raisonné de l’oeuvre de verre”, p.303

A plate “Oeillets”
Opaline moulded glass
Art Deco reliefs decoration with carnations and
geometric pattern
Marked to base “R Lalique France”
France, ca.1935
€ 500 - 800

203

202

253

PAR DE CANDELABROS NAPOLEÃO
III COM DOIS LUMES
Em bronze dourado
Com decoração relevada de fustes em
vidro espiralado
França, séc. XIX

A pair of Napoleon III two branch candelabra
Gilt bronze
Reliefs decoration with spiralled glass shafts
France, 19th century
€ 400 - 700

254

ANTÓNIO SOARES DOS REIS (1847-1889)
“Flor agreste”
Escultura em bronze patinado
Assente em base de pedra mármore
Assinada e datada 1878
Alt.: 26 cm

Patinated bronze sculpture
Marble stone base
Signed and dated 1878
€ 300 - 500

255

SINETE ARTE NOVA
Em bronze
Figura feminina em vestido longo sobre
pedestal com base em metal com
monograma
Alt.: 14,5 cm

An Art Nouveau bell
Bronze
Female figure on plinth attired in long robe
On a metal monogrammed stand
€ 150 - 250

256

LUSTRE VENEZIANO COM SEIS LUMES
Em vidro multicolor
Com decoração moldada em forma de flores e folhas
Itália, séc. XX
Alt.: 105 cm
Diam.: 70 cm

A six branch Venetian chandelier
Multicoloured glass
Moulded floral and foliage decoration
Italy, 20th century
€ 1.200 - 1.600

205
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PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado e relevado
Electrificados e com velas em vidro coalhado
França, séc. XIX/XX
Alt.: 62 cm

A pair of two branch wall sconces
Gilt and reliefs bronze
Wired for electricity and with milk glass candles
France, 19th /20th century
€ 300 - 400

259

RELÓGIO ESTILO LUÍS XV

257

LUSTRE DE DEZOITO LUMES ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Decoração relevada e cinzelada representando elementos
vegetalistas e putti
França, séc. XIX
(sinais de uso, electrificado)
Alt.: 95 cm

A Louis XV style eighteen branch chandelier
Gilt bronze
Reliefs and chiselled decoration of foliage elements and putti
France, 19th century
(signs of wear, wired for electricity)

Em bronze dourado
Decorado com figuras de meninos com cabra.
Mostrador a azul cobalto com numeração romana
Encimado por elementos decorativos alusivos à música
França, séc. XIX/XX
com chave
(mecanismo a necessitar de revisão, pequenas faltas)
37x43x18 cm

A Louis XV style clock
Gilt bronze
Children with goat decoration
Cobalt blue dial of Roman numbering
Surmounted by elements allusive to music
France, 19th / 20th century
With winding key
(mechanism in need of service, minor losses)
€ 400 - 600

€ 1.000 - 2.000

207
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GARNITURE
Composta por relógio de mesa e par de
candelabros de cinco lumes
Em metal dourado e mármore Griotte
Relógio encimado por escultura representando
figura feminina e par de candelabros decorados
com putti, cachos de uva e outros motivos
vegetalistas
Séc. XIX
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 68,5 cm (relógio)
Alt.: 57 cm (candelabros)

A garniture
Tabletop clock and pair of five branch candelabra
Gilt metal and griotte marble
Clock surmounted by female figure and candelabra
decorated with putti, grapes and other foliage motifs
19th century
(losses and minor faults)
€ 1.200 - 2.000

261

ADOLPHE ITASSE E WILLIAM
BOUGUEREAU (SÉC. XIX)
“L’Amour Vainqueur”
Escultura em bronze patinado
Representando Cupido e Psique
Marcada “W. Bouguereau inv.” “A Itasse
sculpteur”
Base em mármore griotte com relógio
Relógio com mostrador em esmalte
decorado com grinaldas e marcado “Susse
Frères Paris”
(pequenos defeitos; relógio não testado;
falta chave)

Patinated bronze sculpture
Representing Cupid and Psyche
Marked “W. Bouguereau inv.” “The Itasse
Sculptor”
Griotte marble base with clock
Watch with enamel dial decorated with garlands
and marked “Susse Frères Paris”
(small defects; watch not tested; key missing)
€ 2.800 - 4.000

209

208

264

ESPELHO DE PAREDE

262

Em madeira entalhada e gesso dourados
Moldura seccionada, com espelho biselado oval ao centro
Decoração relevada com motivos florais
Cimalha decorada com pináculos em forma de vasos com flores e querubins
Séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
146x94,5 cm

ESPELHO DE PAREDE
Em madeira dourada
Cimalha recortada, decorada com urna, flores e
folhas de acanto
Séc. XIX
(pequenas faltas e desgaste no douramento)
127X71 cm

A wall mirror
Carved and gilt wood and gesso
Sectioned wood of central oval bevelled glass
Floral reliefs decoration
Cornice of floral vases and cherubs decoration
19th century
(minor faults and restoration)

A wall mirror
Gilt wood
Scalloped cornice of urn, foliage and acanthus leaves
decoration
19th century
(minor losses and wear to gilding)

€ 2.500 - 3.000

€ 600 - 200

263

ESPELHO DE PAREDE ESTILO LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
Com friso perlado e cimalha decorada com flores e
folhas de acanto
França, séc. XIX
139x32,5 cm

A Louis XV style mirror
Carved and gilt wood
Beaded frieze and crest of floral and acanthus leaves
decoration
France, 19th century
€ 500 - 800
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Com moldura em madeira entalhada e gesso dourados
Decorada em relevo com perlados e motivos vegetalistas
Cimalha decorada com concha ao centro e pássaros
Séc. XIX
165x104 cm

Em madeira entalhada e gesso dourados
Moldura seccionada, com espelho biselado oval ao centro
Decoração relevada com motivos florais e cimalha com
troféu ao centro
Séc. XIX
163x108 cm

ESPELHO DE PAREDE ESTILO LUÍS XV

A Louis XV style wall mirror
Carved and gilt wood and gesso
Beaded and foliage reliefs decoration
Central shell and birds decoration to crest
19th century
€ 1.500 - 2.000

ESPELHO DE PAREDE NAPOLEÃO III

A Napoleon III wall mirror
Carved and gilt wood and gesso
Sectioned wood of central bevelled glass
Floral reliefs decoration and trophy crest
19th century
€ 3.000 - 5.000
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IMPORTANTE CÓMODA ESTILO LUÍS XVI
Segundo modelo de Jean-François Leleu
Faixeada a pau-rosa e pau-roxo, com aplicações em bronze dourado
Com três gavetões e tampo em mármore branco
Decorada com frisos de enrolamentos vegetalistas em bronze
dourado e assente sobre quatro pés em forma de balaústre
França, séc. XIX
86x160x65 cm

An important Louis XVI style commode
After Jean-François Leleu
Rosewood and purple wood veneered of gilt bronze mounts
Three long drawers and white marble top
Gilt bronze foliage scroll friezes decoration resting on four baluster feet
France, 19th century
€ 2.400 - 4.000
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CÓMODA SEGUNDO MODELO DE
JEAN-FRANÇOIS LELEU (1729-1807)

Commode after a prototype by Jean-François Leleu (1729-1807)

A cómoda que agora trazemos a leilão foi produzida nos finais do século
XIX e segue o modelo da realizada pelo ebanista Jean-François Leleu
(1729-1807) na década de 1770-1780.
Essa peça que se encontra nas colecções do Château de Versailles
é mencionada pela primeira vez no inventário, datado de 1796, do
apartamento de Jean-François Rewbell (1747-1807) do Palácio do
Luxemburgo. Nos inventários de 1807 a 1816 é encontrada no quarto do
2º andar do Pavillon de Flore do Palácio das Tulherias em Paris, pelo que
traz as marcas de inventário do Palácio das Tulherias sob o Império de
Napoleão I e depois da Restauração.
No ano de 1855, já sob o império de Napoleão III é inventariado pelo
na Garde-Meuble, e anos depois (em 1867) entra no Petit Trianon
por ocasião da exposição organizada sobre a vida da Rainha Maria
Antonieta.
Tocada pelo trágico destino desta Rainha, a imperatriz Eugénia de
Montijo (1826-1920) decidiu recuperar o Palácio do Petit Trianon, através
do restauro dos jardins e dos seus pequenos edifícios, e remodelou o
pequeno Palácio o mais próximo possível da aparência que se pensava
ter tido quando a Rainha Maria Antonieta o habitou.
Para tal foi constituída uma comissão, presidida pelo general Comte
Lepic (ajudante de campo do Imperador Napoleão III e diretor dos
palácios imperiais), com o objectivo de localizar e selecionar os móveis,
objetos de arte e lembranças pessoais da Rainha nas coleções do Estado
e nas coleções particulares. A abertura da exposição coincidiu com a
abertura da segunda Feira Mundial de Paris em 1867 e os convidados do
casal imperial não deixaram de visitar o Trianon.
Anos mais tarde, em 1882, a cómoda foi exibida em Paris na retrospectiva
da Exposition de l'Union centrale des arts décoratifs.
Foi através desta exposição que o modelo desta cómoda se tornou
apelativo aos marceneiros do século XIX/XX tornando-se num dos mais
reconhecidos modelos do século XVIII replicados por ebanistas como
Antoine Krieger, Paul Sormani e François Linke.
No século XVIII Jean-François Leleu foi aluno e posteriormente,
juntamente com o seu rival Jean-Henri Riesener (1734-1808), colaborador
do ebanista Jean-François Oeben (1721-1763). No ano de 1763, com a

The commode we are presenting for sale at auction was produced towards the
late 19th century, after a prototype made by renowned ebeniste Jean-François
Leleu (1729-1807) in the 1770s.
Leleu’s commode, now at the Palace of Versailles, was first mentioned in the
1796 inventory of Jean-François Rewbell’s (1747-1807) apartment at the
Palace of Luxemburg. In later inventories, compiled between 1807 and 1816,
under Napoleon’s Empire and subsequently at the dawn of the Restoration, it
is recorded as being in a second-floor room at the “Pavillon de Flore” at the
Tuileries Palace.
In 1855, during the reign of Emperor Napoleon III, it is inventoried by the
Garde-Meuble, and in the following decade, in 1867, it is displayed at the
Petit Trianon, on the occasion of an exhibition on the life of Queen Marie
Antoinette.
Touched by the tragic destiny of the former Queen, Napoleon III’s wife Empress
Eugenia of Montijo (1826-1920) had decided to have the Petit Trianon, as
well as its gardens and outbuildings, restored and remodelled to as close as
possible, the appearance they had during the late queen’s occupancy. For that
purpose, a commission was set, headed by General Count Lepic - aid-de-champ
to Emperor Napoleon III and director of the Imperial Palaces – with the
purpose of identifying and selecting existing Marie Antoinette’s furniture, art
objects and personal items, both in State as well as in private collections. The
exhibition opening was planned to coincide with the 1867 Paris International
Exhibition and the Imperial couple’s guests to that major event, were also
guided through the Trianon exhibition.
Some years later, in 1882, the commode was once again shown in Paris, in the
“Exposition de l'Union Centrale des Arts Décoratifs”.
Independently of its unquestionable artistic value, it was also certainly due to
its recurrent exposure that this particular commode became so attractive, and
one of the most recognizable 18th century furniture pieces, being assimilated
and replicated by major late 19th and early 20th century ebenistes, such as
Antoine Krieger, Paul Sormani and François Linke.
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morte do mestre tornou-se no principal responsável da oficina e no
ano seguinte foi elevado a mestre ébéniste. Leleu teve o patrocínio de
aristocratas como o príncipe de Condé, Louis-Joseph de Bourbon (18361818) e a Madame du Barry (1743-1793).
A sua obra pode ser dividida em dois estilos simultâneos, mas distintos:
um primeiro que segue as directrizes do legado de Oeben, caracterizado
pelas formas sólidas, de estilo mais nobre. E um segundo, de estilo mais
simples, mas de linhas definidas como o primeiro, sendo um exercício
de elegância e eufemismo. É por este segundo estilo que Leleu é
principalmente lembrado e do qual a cômoda atual, com sua forma
levemente bombé e montagens de friso contidas, é o principal exemplo.
Na cidade de Paris da década de 1860, registou-se um aumento
de artíﬁces de mobiliário, sendo cerca de 2,000 os ebanistas que
se ocupavam da produção de mobiliário de luxo. Um número que
contrastava com os cerca de 14,500 artíﬁces que se ocupavam da
produção de mobiliário de menor qualidade. Os ebanistas encontravamse entre os artíﬁces privilegiados, tendo a seu cargo a elaboração de
móveis de excelente qualidade destinados, normalmente, para a casa
imperial francesa e demais casas reais europeias. Os seus espaços de
labor eram pequenas oﬁcinas, localizadas nas traseiras das suas lojas. Os
restantes marceneiros produziam directamente para lojas ou fábricas,
passando a maior parte da sua carreira a executar os mesmos modelos
repetidamente sendo a ausência de criatividade e a monotonia do
trabalho notórias neste abrangente núcleo de artíﬁces.
Tiago Franco Rodrigues

Jean-François Leleu had been an apprentice, and later, together with his rival JeanHenri Riesener (1734-1808), an associate of the ebeniste Jean-François Oeben
(1721-1763). Following from the latter’s death, Leleu assumed the workshop
management, becoming a “master ebeniste” the following year and attracting the
patronage of many wealthy aristocrats, such as the Prince of Condé, Louis-Joseph de
Bourbon (1736-1818) and Madame du Barry (1743-1793).
Leleu’s production can be split into two simultaneous, yet distinct styles; a first one
that follows the directives of Oeben’s legacy, characterised by robust shapes of nobler
style, and a second, simpler one, but still of clearly defined lines that became an
exercise of elegance and euphemism. It is mainly for the latter style that Leleu is
remembered and of which, the present commode model, of gentle undulations and
contained mounts, is the best known and more often divulged example.
In 1860s Paris there was an exponential increase in the number of luxury furniture
makers, or ebenistes, which amounted to the considerable number of approximately
2000. This figure contrasted sharply with the 14,500 artisans that, in the city,
produced lower quality furniture. The ebenistes were undoubtedly the privileged
makers responsible for producing the finest furniture, often destined to the French
Imperial House or to European Royalty. Their production, small and exclusive, was
often made in discreet and unassuming workshops located to the back of the shops.
The many thousands of other furniture maker’s, producing directly for larger stores
and factories, were curtailed in their creativity, often repeating monotonous yet
popular models, produced at lower cost for the ever-growing urban masses.

Bibliografia/Literature:
Christopher Payne, 19th Century European Furniture , Antique Collectors´Club, 1985
Pierre Verlet, Les ébénistes du XVIII siècle français, Paris: Hachette, 1963.
Pierre Verlet, Les meubles français du XVIII siècle, 2º edição. Paris: Presses Universitaire de France, 1982.
Pierre Verlet, Michael Bullock, French royal furniture: an historical survey followed by a study of forty pieces preserved in Great Britain and the
United States.
London: Barrin and Rockliff, 1963
Pierre Verlet e René Wittman WITTMAN, Le mobilier royal français: meubles de la couronne conserves en France Avec une etude sur le
gardemeuble de la Couronne, Paris: Edition Plon, 1955
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ARMÁRIO BAIXO ESTILO LUÍS XV,
MAISON KRIEGER
Faixeado a pau-rosa e outras madeiras
Decorado com rico trabalho de
marchetaria representando arranjos florais
na frente e laterais
Com tampo em mármore rosa, uma porta
e ferragens em bronze dourado
Estampilhado “Maison Kriger”
França, séc. XIX

€ 1.400 - 2.500
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A Maison Krieger foi, para além de uma das mais conceituadas casas
de mobiliário da segunda metade do século XIX, a reminiscência
do trabalho do ebanista Antoine Krieger que, no ano de 1826, se
estabeleceu com o irmão Nicolas Krieger em Paris, na zona de Faubourg
Sainte-Antoine, mais propriamente no número 17 da Rua de SaintNicolas. Depois de várias mudanças de morada, em 1850, e já segundo a
estampilha Antoine Krieger & Cie, a oficina passa a estar domiciliada no
número 76 da mesma rua.
Tendo participado nas grandes exposições da 2ª metade do século XIX,
destaca-se a Exposição de Londres de 1851 onde obteve uma medalha
de 2ºclasse e, na Exposição de Nova Iorque, em 1853, na qual apresentou
um móvel com painéis entalhados onde figuravam medalhões esculpidos
com a representação da caça ao veado e falcoaria da idade média.
Com a morte de Antoine Krieger, em 1856, a sua oficina foi entregue
aos genros Claude-Julien Cosse e Henry Racault que continuaram o
seu trabalho e linha artística, apesar de a casa funcionar como uma
cooperativa, com o nome e respetiva estampilha alteradas para CosseRacault et Cie. (Ledoux-Lebard 1984, 390).
Quatro anos depois surge uma nova alteração no nome da casa e nas
referidas estampilhas que recuperam o nome do seu fundador, passando
a designar-se A. Krieger et Cie ou A. Racault et Cie. Já partir de 1880
temos as estampilhas apensas no mobiliário Damon et Cie e também
as estampilhas “M(ais)on Krieger Ameublement Paris” (Ledoux-Lebard
1984).
Nas peças produzidas na primeira década de 1900 encontramos a
estampilha DUVIVIER PARIS 77 FG-ST ANTOINE associada à Maison
Krieger. Isto evidencia que a mesma continuou a produzir ainda nos
inícios do século XX, encontrando-se sediada no número 77 da rua
Faubourg-Saint-Antoine, em Paris.
Sendo uma das maiores e melhores lojas/casas de mobiliário da Paris
oitocentista, esta exibia e criava peças nos mais variados estilos. Aí se
encontravam copias do século anterior, como interpretações das épocas
Luís XV e XVI. Contemporaneamente, desenvolve-se uma criatividade
artística própria do século, baseada num hibridismo das artes do
passado, denominado estilo Napoleão III sendo este móvel um exemplo
claro.
Com produção realizada até aos inícios da década de 1920, o trabalho da
Maison Krieger figurou na Exposição Universal de 1900, onde François
Linke (1855-1946) atingiu o sucesso – servindo de exemplo o móvel de
aparato (Inv. FMA9) que a Casa-Museu Medeiros e Almeida apresenta no
seu acervo.
Tiago Franco Rodrigues
Bibliografia/Literature:
Christopher Payne, 19th Century European Furniture, Antique
Collectors´Club, 1985

In addition to being one of the most renowned French furniture makers from
the second half of the 19th century, Maison Krieger was also the reminiscence
of the French ebeniste Antoine Krieger’s vision who, in 1826, set up his
business in association with his brother Nicolas Krieger, in the Paris area of
the Faubourg Saint-Antoine, specifically at number 17, Rue de Saint-Nicolas.
After various moves and premise changes, by 1850, and already using the mark
Antoine Krieger & Cie., the company was again registered in the same street
but at number 76.
With rightful presence in the various great industrial exhibitions, held both
in Europe and in the United States in the second half of the 19th century, his
work particularly stood out at the 1851 Great Exhibition in London, where
Krieger was awarded a 2nd class medal, and again in 1853, in the New York
Exhibition, where he presented a now iconic piece of furniture with carved
medallions, depicting medieval deer hunting and falconry scenes.
Following from Antoine Krieger death in 1856, his firm and workshop were
inherited by his sons in law, Claude-Julien Cosse, and Henry Racault who,
together, maintained and developed his vision and artistic purpose. Set as a
cooperative, the company changed its name and stamp to Cosse-Racault et Cie.
(Ledoux-Lebard 1984, 390).
Four years later it registers a new name and stamp mark, once again recovering
the founder’s name and becoming A. Krieger et Cie. or A. Racault et Cie.
From 1880 onwards the furniture stamps will once again be changed to
Damon et Cie. as well as “M(ais)on Krieger Ameublement Paris” (LedouxLebard 1984).
Pieces of furniture produced in the first decade of the 20th century feature
the mark DUVIVIER PARIS 77 FG-ST ANTOINE, associated to Maison
Krieger, a detail evidencing the fact that the company was then operating from
premises at number 77 of Faubourg Saint-Antoine.
Being one of the most successful furniture manufacturers in 1800s Paris,
Krieger created and exhibited furniture in the most varied styles. In their
store customers could find high quality copies of furniture from the previous
century, particularly much in demand reinterpretations of the Louis XV and
Louis XVI stiles. Simultaneously, Maison Krieger did also develop important
contemporary pieces that adopted a particular type of hybridism with the past,
but reflecting the new Napoleon III taste, such as is the case of the cabinet we
are presenting for sale at Veritas.
In production up to the early 1920s, Maison Krieger’s furniture was also
present at the 1900 Paris Universal Exhibition, in which the ebeniste François
Linke (1855-1946) displayed the excellence of his production as can be assessed
by the exceptional pieces designed for that event, now at the Casa-Museu
Medeiros e Almeida in Lisbon (Inv. FMA9).
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PAR DE ARMÁRIOS BAIXOS NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada
Com aplicações em bronze dourado e embutidos em latão
Decorados no topo com baixo relevo representando putti, cantos com bustos de figuras femininas e porta
com mascarão e medalhão central representando vaso com flores sob baldaquino
Tampos em mármore
França, sé. XIX
(sinais de uso)
104,5x77x40 cm

A pair of Napoleon III low cupboards
Ebonised wood
Gilt bronze mounts and brass inlaid elements
Low--relief putti decoration to top, corners with female busts and door with classical masks and central medallion featuring
a vase with flowers under a baldachin
Marble tops
France, 19th century
(signs of wear)
€ 1.400 - 2.000
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Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em latão e
aplicações em bronze dourado
Pernas caneladas e travessas recortadas
Séc. XIX
(sinais de uso)

Em madeira ebanizada
Decorado com aplicações em bronze dourado e com embutidos em latão, marfim e madrepérola,
representando vasos com flores e enrolamentos vegetalistas
Alçado com duas portas e duas gavetas
Tampo de escrita no interior forrado a veludo azul
Pernas e travessas caneladas
França, séc. XIX
(sinais de uso)
37x76x48 cm

MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III

A Napoleon III centre table
Ebonised wood
Brass inlaid decoration and gilt bronze mounts
Fluted legs and scalloped stretchers
19th century
(signs of wear)
€ 600 - 1.200

BONHEUR-DU-JOUR NAPOLEÃO III

A Napoleon III bonheur-du-jour
Ebonised wood
Gilt bronze mounts of brass, ivory and mother-of-pearl inlaid decoration, featuring flower vases and foliage scrolls
Upper section with two drawers and two doors
Blue velvet lined inner writing top
Fluted legs and stretchers
France, 19th century
(signs of wear)
€ 900 - 1.400
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CONSOLA ESTILO LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
Decorada com enrolamentos e motivos
vegetalistas
Tampo em mármore
Séc. XX, primeira metade

A Louis XV style console table
Carved and gilt wood
Scrolls and foliage motifs decoration
Marble top
20th century, 1st-half
€ 280 - 600
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CONJUNTO DE SALA
Composto por canapé, dois fauteuils,
quatro cadeiras e mesa de apoio
Em madeira entalhada e dourada, com
estofos em tapeçaria
Mesa de apoio com tampo em mármore
Séc. XIX
(sinais de uso; pequenas faltas e defeitos)

A salon set
Settee, two fauteuils, four chairs and side table
Carved and gilt wood with tapestry upholstery
Marble top to table
19th century
(signa of wear; minor losses and faults)
€ 1.400 - 2.000
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Em madeira faixeada a pau-rosa e pausanto
Decorado com aplicações em bronze
dourado representando mascarões, pés
em garra e tampo recortado em mármore
Séc. XIX
75x79x79 cm

Folheado a pau-santo, pau-rosa e outras maneiras
Tampo em pedra mármore
Prateleira com portas de correr
Ao centro com relógio de mostrador esmaltado e numeração romana
Com três gavetas e parte inferior com vitrine de duas portas e três prateleiras
Ferragens e fechaduras em bronze dourado
Europa, séc. XIX/XX
(sinais de uso)
151x102x40 cm

GUERIDON NAPOLEÃO III

A Napoleon III gueridon
Rosewood and jacaranda veneered wood
Applied gilt bronze elements with classical
masks, claw feet and scalloped marble top
19th century
€ 700 - 1.200

MÓVEL ESTILO LUÍS XV

A Louis XV style cupboard
Rosewood, jacaranda and other timbers veneered
Marble top
Shelf with sliding doors
Central clock of enamelled dial with Roman numbering
Three drawers and lower section with two doors and three shelves display case
Gilt bronze hardware
Europe, 19th / 20th century
(signs of wear)
€ 3.000 - 4.000
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CÓMODA
Em madeira faixeada a pau-rosa e outras
madeiras e decorada com trabalho de
marchetaria
Com três gavetões e ferragens em metal
amarelo
Itália, séc. XVIII
87x120x60 cm

A chest of drawers
Rosewood and other timbers veneered of
marquetry decoration
Three long drawers and yellow metal hardware
Italy, 18th century
€ 1.800 - 2.200
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CAMA LUÍS XVI

À maneira de Georges Jacob
Em madeira entalhada e dourada
Com cabeceira e anteparo dos pés
estofados
França, finais do séc. XVIII
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo
Silva, Palácio do Sobralinho em Alverca.
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A Louis XVI bed
In the Georges Jacob manner
Carved and gilt wood
Upholstered head and foot board
France, late 18th century

ESPELHO DE PAREDE
Em madeira entalhada e gesso dourado
Moldura decorada com frisos relevados
e cimalha recortada com flores, folhas e
concheados
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
152x163x211 cm

€ 1.200 - 2.000

A wall mirror
Carved wood and gilt gesso
Frame of reliefs friezes decoration with crest of
flowers, foliage and shells motifs
19th century
(minor losses and faults)
€ 200 - 400
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CONSOLA D. MARIA
Em madeira entalhada, pintada e dourada
Com tampo em mármore
Portugal, séc. XIX
79x83x38 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva,
Palácio do Sobralinho em Alverca.

A D.Maria console table
Carved, painted and gilt wood
Marble top
Portugal, 19th century
€ 500 - 800
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MESA DE ENCOSTAR D. MARIA
Em madeira entalhada, pintada e dourada
Tampo em mármore
Portugal, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)
83x85x46 cm

A D.Maria side table
Carved, painted and gilt wood
Marble top
(minor losses and faults)
€ 400 - 600
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CANAPÉ DE QUATRO LUGARES
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PAR DE BANQUETAS ESTILO IMPÉRIO
Em madeira entalhada, pintada e dourada a ouro fino
Com pés em forma de cabeças de cisne
Assentos estofados a veludo bordeaux e coxins da
mesma cor
França, séc. XIX/XX
55x53x40 cm

A pair of Empire style stools
Carved, painted and gilt wood
Swan neck feet
Bordeaux velvet upholstery with same colour cushions
France, 19th / 20th century

Em madeira entalhada, pintada e
dourada
Com costas e assento estofados a
tapeçaria de Beauvais
França, séc. XIX
95x245 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo
Silva, Palácio do Sobralinho em Alverca.

A four seat settee
Carved, painted and gilt wood
Beauvais tapestry upholstered back and seat
France, 19th century
€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.800
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Em mogno e folheado de mogno
Apoiado em três colunas laterais e uma central
Aplicações em bronze dourado
Europa, séc. XIX/XX
(sinais de uso)
52x53 cm

Em mogno e madeira faixeada a mogno
Com três gavetas e três gavetões flanqueandos por duas colunas
Ferragens e aplicações em bronze dourado e pés em forma de garra
Tampo em mármore
Portugal, séc. XIX
103x131x62 cm
Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, Palácio do Sobralinho em
Alverca.

GUERRIDON

A gueridon
Solid and veneered mahogany
Supported on a central and three peripheral columns
Applied bronze mounts
Europe, 19th / 20th century
(signs of wear)
€ 300 - 500

CÓMODA ESTILO IMPÉRIO

An Empire style bed
Solid and veneered mahogany
Three short and three long drawers flanked by columns
Gilt bronze hardware and mounts and claw feet
Marble top
Portugal, 19th century
€ 1.000 - 2.000
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PAR DE CADEIRAS ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Aplicações em bronze dourado
Pés a terminar em garra
Forradas a seda
Europa, séc. XIX/XX
(sinais de uso, restauros)
82x49x50 cm

A pair of Empire style chairs
Mahogany
Gilt bronze mounts
Claw feet
Silk upholstered
Europe, 19th / 20th century
(signs of wear, restoration)
€ 150 - 250
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MESA DE APOIO
Faixeada a pau-santo
Com dois tampos, duas portas decoradas
com lombadas de livros e aplicações em
bronze dourado
França, séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
83x55x40 cm

A side table
Rosewood veneered
Two tops, two doors of simulated book spines
decoration and gilt bronze mounts
France, 19th century
(minor faults and restoration)
€ 600 - 1.200
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MESA EXPOSITOR

Faixeada a pau-santo e com aplicações em bronze
dourado
Topo decorado com trabalho de marchetaria representando motivos florais
Séc. XIX
71x63x42 cm

A display case table
Rosewood veneered of gilt bronze mounts
Floral marquetry decoration to top
19th century
(signs of wear)
(sinais de uso)
€380-500
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CÓMODA ESTILO LUÍS XVI
Em mogno, pau-rosa e outras madeiras
Decorada com trabalho de marchetaria
Com três gavetas e dois gavetões
Ferragens em metal dourado e tampo em mármore
França, séc. XIX
86,5x121x47,5 cm

A Louis XVI style commode
Mahogany, rosewood and other timbers
Marquetry decoration
Three short and two long drawers
Gilt metal hardware and marble top
France, 19th century
€ 1.200 - 1.600
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MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III
Faixeada a pau-rosa
Decorada com aplicações em bronze
dourado e trabalho de marchetaria
representando enrolamentos vegetalistas
Com tampo recortado e pernas galbadas
França, séc. XIX
72x116x68 cm

A Napoleon III centre table
Rosewood veneered
Gilt bronze applied elements and marquetry
work of foliage scrolls
Scalloped top and cabriole legs
France, 19th century
€ 450 - 700

239

238

290

292

293

Em madeira entalhada
Assentos, costas e braços forrados a
tecido
França, séc. XVIII
(sinais de uso)
91x63x50 cm

Em nogueira
Assento e espaldar em palhinha
Europa, séc. XVIII
(indícios de xilófagos, faltas, defeitos e
restauros)
95x63x60 cm

Em nogueira
Assento e espaldar em palhinha
Europa, séc. XVIII
(indícios de xilófagos, faltas, defeitos e
restauros)
95x63x60

A pair of Louis XVI bergères
Carved wood
Textile upholstery
France, 18th century

A pair of Louis XV fauteuils
Walnut
Caned seat and back
Europe, 18th century
(evidence of woodworm, losses, faults and
restoration)

A pair of Louis XV fauteuils
Walnut
Caned seat and back
Europe, 18th century
(evidence of woodworm, losses, faults and
restoration)

€ 400 - 600

€ 400 - 600

PAR DE BERGERES LUÍS XVI

€ 600 - 800

PAR DE FAUTEUILS LUÍS XV

PAR DE FAUTEUILS LUÍS XV

291

BUREAU-PLAT ESTILO LUÍS XV
Trabalho de marchetaria em várias madeiras
Com três gavetas, pernas galbadas
Ferragens em metal amarelo
França, séc. XIX/XX
79x176,5x89 cm

A Louis XV bureau plat
Various timbers marquetry decoration
Three drawers, cabriole legs
Yellow metal hardware
France, 19th / 20th century
€ 1.000 - 1.500

241

240

296

CÓMODA DE PEQUENAS
DIMENSÕES

294

Em nogueira e raiz de nogueira
Com filetes em bucho
Puxadores e ferragens em metal amarelo
Europa, séc. XVIII/XIX
63x85x32

GUERIDON CARLOS X
Em mogno e faixeado a mogno
Tampo em pedra mármore
França, Séc. XIX
76x97

A Charles X Gueridon
Mahogany and veneered mahogany with marble
top, France 19th Century

A small chest of drawers
Walnut and burr walnut
Box wood filleting
Yellow metal hardware
Europe, 18th / 19th century

€ 400 - 600

€ 400 - 600

297

ESCADA DE BIBLIOTECA
Em mogno
Decoração parcialmente torneada
Tampos forrados a couro com ferros a
dourado
Inglaterra, séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 114 cm

295

ARMÁRIO LAVATÓRIO LOUIS
PHILLIPPE
Em mogno e raiz de mogno
Interior forrado a pedra com espelho
telescópico
Duas gavetas e duas portas
França, c. 1830
(faltas e defeitos)
99x83x52 cm

A library steps
Mahogany
Part turned decoration
Gilt leather lined tops
England, 20th century
(signs of wear)
€ 300 - 600

298

ESCADA DE BIBLIOTECA
Em mogno
Com coluna torneada e quatro degraus
forrados a couro com decoração gravada
a dourada
Castão em metal dourado
Inglaterra, XIX/XX
(sinais de uso)
Alt.: 156 cm

A library steps
Mahogany
Turned shaft with four engraved and gilt leather
lined steps
Gilt metal finial
England, 19 / 20th century
(signs of wear)
€ 380 - 600

A Louis Phillipe toilette cupboard
Mahogany and burr mahogany
Stone lined interior with mirror
Two drawers and two doors
France, ca. 1830
(losses and faults)
€ 200 - 300

243

242

299

PAR DE “MEUBLE D’APPUI”
Em carvalho e folheado a raiz de mogno
Com uma gaveta e duas portas
Tampo em mármore
Estampilhadas WALLAERT, A BRUSSELS,
Bruxelas, Séc. XIX ( 1º quartel)
(pequenos sinais de uso)
100x125x60 cm

A pair of side cupboards
Burr mahogany veneered oak
One drawer and two doors
Marble top
Stamped WALLAERT, A BRUSSELS,
Brussels, 19th century (1st-quarter)
(minor signs of wear)
€ 6.000 - 7.000

245

244

300

MESA DE CENTRO AO GOSTO
ORIENTAL
Em pau-santo com tampo com aplicações
em madrepérola com travamento central
Europa, séc. XX
71x46x70 cm

A centre table in the oriental style
Rosewood with top of applied mother-of-pearl
decoration and central stretchers
Europe, 20th century
€ 800 - 1.200

303

PAR DE MESAS DE CHÁ
Em murta
Com decoração embutida em ébano
Coluna central torneada e pés entalhados
a terminar em garra
Portugal, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
77x87x43 cm

301

ESTANTE DE LEITURA
Em vinhático
Com par de palmatórias extensíveis
Assente em coluna torneada com três pés
Europa, séc. XIX
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 110 cm

A lectern
Brazilian rosewood
With two extendable candle holders
On a three feet turned column
Europe, 19th century
(signs of wear, faults)
€ 200 - 300

302

ARMÁRIO LOUCEIRO

A pair of games tables
Myrtle
Ebony inlaid decoration
Turned central shaft and carved claw feet
Portugal, 19th century
(minor losses and faults)
€ 800 - 1.200

304

PAR DE CADEIRAS JORGE III
Em nogueira
Com costas vazadas e pernas com joelhos
salientes
Assentos estofados
Séc. XVIII

A pair of George III side chairs
Walnut
Of pierced backs and cabriole legs with
protruding knees
Upholstered seats
18thc century

Em mogno
Com dois corpos
Corpo superior com duas portas de vidro
e corpo inferior com duas gavetas e duas
portas
Inglaterra, séc. XIX
(sinais de uso; pequenas faltas e defeitos)
205x122x51 cm

€ 300 - 500

A cupboard
Mahogany
Two sections
Upper section with glazed doors and lower
section with two drawers and two doors
England, 19th century
(signs of wear, minor losses and faults)

Em pau-cetim e folheada a pau-cetim
Tampo basculante de formato circular
Colona central, base recortada com pés
zoomórficos com rodízios
Inglaterra, séc. XIX
71x130 cm

€ 1.000 - 1.500

305

BREAKFAST TABLE

A breakfast table
Solid and veneered satinwood
Round tilt top
Central shaft, scalloped stand of zoomorphic
feet and castors
England, 19th century
€ 1.200 - 1.800
247

246

306

308

Em mogno e faixeadas a mogno
Com coluna central facetada e quatro pés em garra
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
73x88x44 cm

Em mogno
Com duas gavetas simulando quatro
Assente em quatro pés de bronze em
forma de pata de leão
73x90x65 cm

A pair of Regency style games tables
Solid and veneered mahogany
Central faceted shaft of four claw feet
19th century
(minor faults)

William IV style sofa table
Mahogany
Two drawers simulating four
On four bronze lion claw feet
Europe, 19th / 20th century

€ 800 - 1.200

€ 300 - 400

PAR DE MESAS DE JOGO ESTILO REGÊNCIA

SOFA-TABLE ESTILO GUILHERME IV

309

CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS
Duas de braços
Em mogno e outras madeiras
Espaldar em escudo com decoração em forma
de urna ao estilo Chippendale
Assentos forrados a seda representando cenas
orientais sobre fundo azul
Portugal, séc. XIX/XX
(indícios de xilófagos, restauros e adaptações)
98x45x50 cm

A set of twelve chairs
Two armchairs
Mahogany and other timbers
Shield shaped back of urn decoration in the
Chippendale style
Silk upholstery
Portugal, 18th / 19th century
(evidence of woodworm, restoration and adaptations)
€ 1.000 - 2.000

307

MESA DE SALA DE JANTAR ESTILO INGLÊS
Em mogno e folheado a mogno
Assente sobre três colunas, pernas curvas e
ponteiras com rodízios em metal
Séc. XIX/XX
75x206x120 cm (fechada)
75x400x120 cm (aberta)

An English style dining table
Solid and veneered mahogany
On three shafts, curving legs and castor feet
19th / 20th century
€ 3.000 - 3.500

249

248

310

SIDEBOARD GEORGE III
Em mogno
Com seis gavetas e uma prateleira
Ferragens em bronze dourado
90x170x60 cm

A George III sideboard
Mahogany
Six drawers and one shelf
Gilt bronze hardware
€ 800 - 1.200

312

CANAPÉ E PAR DE BERGERES GEORGE III
Em pau cetim
Espaldar em palhinha com medalhão central decorado com pinturas ao gosto
neoclássico
Acentos e laterais em palhinha
Pés com rodízios
Inglaterra, séc. XIX
(sinais de uso, faltas e defeitos)
102x166x56 cm(canapé)
102x69x56 cm (bergére)

A George III settee and pair of bergères
Satinwood
Caned back of central medallion with painted neoclassical decoration
Caned seats and arms
Castor feet
England, 19th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 1.000 - 1.500

311

MESA DE CASA DE JANTAR AO
GOSTO GEORGE III
Em vinhático maciço e folheado
Assente em oito pés
(com duas tábuas de extensão)
75x130x200

A George III style dining table
Solid and veneered Brazilian rosewood
On eight feet
(with two extending leaves)
€ 500 - 700

251

250

313

315

Em carvalho entalhado, recortado e
torneado
Assento e cachaço forrados a couro
Europa, séc. XIX (2º metade)
(faltas e defeitos)
81x47x49 cm

Em nogueira
Cachaço entalhado em forma de mascarão
com grinaldas
Itália, séc. XVIII
93x58x50 cm

“SMOKING CHAIR” ROMÂNTICA

A Romantic era smoking chair
Carved and scalloped oak
Leather upholstery
Europe, 2nd-half 19th century
(losses and faults)

PAR DE FAUTEUILS NEOCLÁSSICOS

A pair of neoclassical fauteuils
Walnut
Carved crest with classical mask with garlands
Italy, 18th century
€ 1.000 - 1.200

€ 250 - 400

314

MESA DE APOIO MADEIRENSE
Em pau-santo e outras madeiras
Com tampo basculante decorado com trabalho de
marchetaria representando motivos vegetalistas e
figuras com carro de bois
Compartimento secreto com tampo de escrita
Coluna central torneada e três pés recortados
Portugal, séc. XIX/ XX
Alt.: 77,5 cm
Diam.: 75,5 cm

A Madeiran side table
Rosewood and other timbers
Tilt top of foliage, figures and ox cart marquetry decoration
Secret writing slide compartment
Central turned shaft on three scalloped feet
Portugal, 19th / 20th century
€ 1.000 - 1.500

253

252

316

318

Tampo forrado a petit point representando
a fuga para o Egipto
Assente em coluna com três pés em
sapata
Inglaterra, séc. XVIII/XIX
(sinais de uso)
60x64x61

Em pau-santo e outras madeiras
Com tampo forrado a couro gravado e
uma gaveta
Pernas e travessas com decoração
entalhada e pés com rodízios
Séc. XIX
(sinais de uso)
73x129x52 cm

MESA DE TAMPO BASCULANTE

A tilt top table
Petit-point coated top depicting the Flight into
Egypt
On a shaft with three slipper feet
England, 18th / 19th century
(signs of wear)
€ 100 - 200

MESA DE BIBLIOTECA VITORIANA

A Victorian library table
Rosewood and other timbers
Engraved leather coated top and one drawer
Carved decoration to legs and stretchers and
caster feet
19th century
(signs of wear)
€ 400 - 800

317

PAR DE FAUTEUILS NAPOLEÃO III
Em madeira escurecida
Com decoração entalhada representando
motivos florais e estofos em tapeçaria,
decorados com motivos florais, cenas pastoris e
cena galante
Séc. XIX/XX
(sinais de uso)
99x60x55 cm

A pair of Napoleon III fauteuils
Darkened wood
Carved decoration of floral motifs and tapestry
upholstery with floral motifs, pastoral and courting
scene
19th / 20th century
€ 400 - 800

319

MESA DE CENTRO ROMÂNTICA
Em mogno
Tampo recortado
Coluna central com quatro pernas com
decoração entalhada
Portugal, séc. XIX
68x136 cm

A centre table
Mahogany
Scalloped top with central pedestal ending in
four carved legs
Portugal, 19th C.
€ 800 - 1.200

255

254

320

321

Em carvalho
Corpo superior com duas gavetas e
duas portas decoradas com motivos
vegetalistas entalhados
Corpo inferior com duas portas e
decoração entalhada
Ferragens em metal prateado
França, séc. XVII
(faltas e defeitos)
240x162,5x67 cm

Em carvalho
Corpo superior com painel central decorado com figura
estilizada e ladeada por duas portas com frisos vegetalistas
e florões entalhadas
Cimalha avançada à frente e suportada por dois colunelos
torneados entalhados
Corpo inferior com duas portas decoradas com florões
entalhados e emolduradas por frisos entrançados
Inglaterra, séc. XVII
(faltas e defeitos)
185x165x61 cm

ARMÁRIO DE DOIS CORPOS

A two section cupboard
Oak
Upper section with two drawers and two doors
of carved foliage decoration
Lower section of two doors and carved
decoration
Silvered metal hardware
France, 17th century
(losses and faults)
€ 1.000 - 1.500

ARMÁRIO BAIXO

A cupboard
Oak
Upper section with central panel of stylised figure decoration
flanked by two doors with foliage friezes and carved fleurons’
Overhanging cornice supported on two turned and carved
columns
Lower section of two doors decorated with carved fleurons’ and
framed by braided friezes
England, 17th century
(losses and faults)
€ 1.000 - 1.500

257

256

322

324

Em madeira lacada com aplicações em
madrepérola
Europa, séc. XIX
87x69x54 cm

Em laca negra
Braços e cachaço decorado com pinturas neoclássicas
Assento em palhinha
Inglaterra, séc. XIX/XX
(sinais de uso)
85x52x50 cm

FLOREIRA NAPOLEÃO III

A Napoleon III flower stand
Lacquered wood of applied mother-of-pearl
elements
Europe, 19th century
€ 600 - 800

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS AO GOSTO REGENCY

A pair of Regency style armchairs
Black lacquer
Arms and crest of painted neoclassical decoration
Caned seat
England, 19th / 20th century
(signs of wear)
€ 200 - 400

323

MESA DE COSTURA NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada
Decoração a dourado e a madrepérola
representando flores e elementos vegetalistas
Tampo basculante
Interior com espelho, forrado e
compartimentado
Com uma gaveta e saial com cesto para lãs
Pernas galbadas e travejamento em “X”
Europa, séc. XIX
França, séc. XIX/XX
73,5x38x55 cm

A Napoleon III work table
Ebonised wood
Gilt and mother-of-pearl floral and foliage decoration
Tilting-top
Lined interior with mirror and various compartments
One drawer
“S” shaped legs and “X” shaped stretchers
France, 19th / 20th century

325

MESA DE JOGO AO GOSTO
GEORGE III
Em madeira lacada a negro e chinoiseries
Com uma gaveta
China, séc. XVIII
82X96X48 cm

A George III style games table
Black lacquered wood with chinoiseries
One drawer
China, 18th century
€ 500 - 800

€ 300 - 500

259

258

326

FRANZ XAVER FORTNER (1798-1877)
Mesa
Em ébano entalhado
Tampo recortado e decorado com marchetaria em marfim representando elementos vegetalistas, mascarões, elmos
Ao centro com alegoria ao Rei Frederico II da Prússia
Assente em três colunas torcidas a terminar em pés de enrolamentos com filetes em marfim
Pé com figura de marfim esculpida em vulto perfeito representando o Rei Frederico II da Prússia
Estampilhada e datada Munique, 1846
Alemanha
(sinais de uso)
80x58x46 cm

A table
Carved ebony
Scalloped top of ivory marquetry decoration with foliage elements, classical masks and helmets
Central allegory to King Frederick II of Prussia
On three twisted columns ending in scroll feet with ivory filleting
Carved foot with tridimensional ivory depiction of King Frederick II of Prussia
Stamped and dated Munich, 1846
Germany
(signs of wear)
€ 8.000 - 12.000

261

260

Bar do Hotel Aviz que se situava na Av. Fontes
Pereira de Melo em Lisboa. Hotel projectado pelo
arquitecto Miguel Ventura Terra (1866-1919).
Fotografia: Col. Estúdio Mário Novais I FCG Biblioteca de Arte e Arquivos

327

DIOGO DE MACEDO, ATTRIB. (1889-1959)
Em madeira entalhada
Decoração com frisos esculpidos representando cenas
bacanais com putti
Portugal, séc. XX
129x272x77 cm

A bar section from the former Aviz Hotel
Carved wood
Decoration of friezes with bacchanalian scenes and putti
Portugal, 20th century
€ 4.000 - 5.000

263

262

328

RARA MESA DE ENCOSTAR D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em nogueira entalhada
Decorada com elementos em talha dourada
Com uma gaveta
Puxadores em bronze dourado
Assente em quatro pernas galbadas
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso)
86x110,5x66 cm

A rare D.João V/D.José side table
Carved walnut
Carved and gilt decoration
One drawer
Gilt bronze handles
On four cabriole legs
Portugal, 18th century
(signs of wear)
€ 12.000 - 18.000

265

264

329

ESPELHO DE PAREDE ESTILO D. JOSÉ
Faixeado a pau-santo e com decoração entalhada
e dourada
Portugal, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
180x81 cm

A D.José wall mirror
Rosewood veneered of carved and gilt decoration
Portugal, 19th century
(minor losses and faults)
€ 350 - 700

330

MESA DE ENCOSTAR D. JOÃO V
Em nogueira e outras madeiras
Decoração entalhada e dourada representando concheados nos joelhos
Saial recortado
Pernas galbadas a terminar em sapata
Com duas gavetas
Puxadores em metal
Portugal, séc. XVIII
(restauros na policromia, pequenas faltas e defeitos)
87x124x86 cm

A D.João V side table
Walnut and other timbers
Carved and gilt decoration with shells
Scalloped apron
Cabriole legs ending on slipper feet
Two drawers
Metal handles
Portugal, 18th century
(restoration to decoration, minor losses and faults)
€ 2.500 - 3.500

331

PAPELEIRA ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira entalhada e dourada
Interior com gavetas e escaninhos e segredo
central
Com três gavetões
Saial recortado, assente em pés de garra e bola
Puxadores e ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XIX/XX
(sinais de uso, vestígios de xilófagos)
103x95x44 cm

A D.João V style bureau
Carved and gilt walnut
Inner drawers and pigeon holes and central secret
compartment
Three long drawers
Scalloped apron, on claw and ball feet
Yellow metal hardware
Portugal, 19th / 20th century
(signs of wear, evidence of woodworm)
€ 500 - 800

267

266

332

334

Em pau-santo
Com cinco gavetas simulando seis
Espelhos e puxadores em metal amarelo
Base com pernas torneadas
Séc. XVII/XVIII
116x58x29 cm

Em pau-santo
Tampo basculante recortado com gradinha
assente sobre coluna canelada terminando
em três pés
Portugal, séc. XIX
(restauros)
81x76x76 cm

A small cabinet on stand
Rosewood
Five drawers simulating six
Yellow metal escutcheons and pull handles
Turned legs stand
17th / 18th century

A D. José style tripod table
Rosewood
Scalloped tilt-top with gallery on a fluted
column with three feet
Portugal, 19th century
(restorations)

€ 2.000 - 2.500

€ 700 - 800

CONTADOR DE PEQUENAS
DIMENSÕES COM TREMPE

MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ

335
333

MEIA CÓMODA ESTILO D. JOSÉ
Em pau santo
Com duas gavetas e gavetão
Saial recortado e entalhado
Assente em pernas galbadas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XX
90x101x 48,5 cm

A D.José style chest of drawers
Rosewood
Two short and one long drawer
Scalloped and carved apron
On cabriole legs
Yellow metal hardware
Portugal, 20th century

CÓMODA ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira
Com três gavetas e saiais recortados
Pés em garra e bola
Ferragens em bronze dourado
Portugal, séc. XIX/XX
(sinais de uso, faltas e defeitos)
90x102x63cm

A D.João V style chest of drawers
Darkened wood
Three drawers and scalloped aprons
Claw and ball feet
Gilt bronze hardware
Portugal, 19th / 20th century
(signs of wear, losses and faults9
€ 600 - 1.000

€ 1.000 - 1.500

269

268

337

CÓMODA D. JOSÉ
Em pau-santo
Pilastras e saiais entalhados com concheados
Pés de garra e bola
Com três gavetões e tampo com pedra mármore
Ferragens em bronze dourado
Portugal, séc. XVIII
(pedra mármore com defeito)
89x122x67 cm

A D.José chest of drawers
Rosewood
Shell carved pilasters and apron
Claw and ball feet
Three long drawers and marble top
Gilt bronze hardware
Portugal, 18th century
(faults to marble top)
€ 3.000 - 4.000

336

CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo
Pés e cantos entalhados
Três gavetões e ferragens em bronze
Portugal, séc. XVIII
(pequenos restauros)
90x120x63 cm

A D.José / D.Maria chest of drawers
Rosewood
carved feet and corners
Three long drawers and bronze hardware
Portugal, 18th century
(minor restoration)
€ 2.500 - 3.000

271

270

338

340

Em pau santo entalhado e recortado
Coluna central entalhada com elementos
vegetalistas
Assente em três pés curvos a terminar em pés de
garra e bola
Portugal, séc. XVIII
74x64x59 cm

Em nogueira
Com decoração entalhada, duas gavetas e
dois gavetões
Saial entalhado e recortado com talha
barroca
Assente em quatro pernas galbadas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
80x100x53,5 cm

MESA DE TAMPO BASCULANTE D. JOSÉ

A D.José tilt top table
Carved and scalloped rosewood
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

MEIA CÓMODA D. JOSÉ

A D.José commode
Walnut
Carved decoration with 2 short and two long
drawers
Carved and scalloped apron of baroque motifs
On four cabriole legs
Yellow metal hardware
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.800

339

MESA DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau santo
Com duas gavetas
Saial recortado e entalhado
Portugal, séc. XX
85x124x80cm

A D.José style side table
Rosewood
With two drawers
Scalloped and carved apron
Portugal, 20th century
€ 1.500 - 1.800

273

272

341

344

Em pau-cetim
Decoração embutida em pau-santo, paucetim, buxo e nogueira representando faixa
de enrolamentos vegetalistas e reserva central
com “altar do amor”
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso, pequenos defeitos)
63X107x190cm

Em pau-santo e outras madeiras
Decorada com trabalhos de marchetaria
Espelho com cimalha recortada e decorado com
gravura colorida representando Baco e Ariadne
Portugal, séc. XIX
85x103,5x50 cm (consola)
200x100 cm (espelho)

CAMA D. MARIA

A D.Maria bed
Satinwood
Rosewood, satinwood, boxwood and walnut inlaid
decoration with band of foliage scrolls and central
“altar of love” cartouche
Portugal, 19th century
(signs of wear, minor faults)
€ 250 - 300

CREDÊNCIA COM ESPELHO

Proveniência/Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva,
Palácio do Sobralinho em Alverca.

A pier table with mirror
Rosewood and other timbers
Marquetry decoration
Scalloped cornice mirror of coloured decorative print
with Bacchus and Ariadne
Portugal, 19th century
€ 1.500 - 2.500

342

PAR DE MESAS DE CANTO ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo e folheado de pau-santo e outras
madeiras
Decoração de embutidos representando elementos
vegetalistas
Portugal, séc. XX
(sinais de uso)
75,5x44x32,5 cm

A pair of D.José style corner tables
Solid and veneered rosewood and other timbers
Inlaid foliage motifs decoration
Portugal, 20th century
(signs of wear)
€ 150 - 300

343

MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo, faixeada a pau-santo
Marchetaria em pau-cetim e outras madeiras
Tampo exterior para xadrez decorado com
embutidos
Com uma gaveta, puxadores em metal amarelo
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
74x80,5x40 cm (fechada)

A D.Maria card table
Solid and veneered rosewood
Satinwood and other timbers marquetry
On the outer top an inlaid chess board
One drawer, yellow metal handles
Inner baize lined top
Portugal, 18th / 19th century
(losses and faults)

345

CONJUNTO DE DUAS CADEIRAS D.
MARIA AO GOSTO NEOCLÁSSICO
Em nogueira entalhada
Espaldar e assentos em palhinha
Portugal, séc. XVIII
(sinais de uso, faltas, defeitos e xilófagos)
95x50x43 cm

Two neoclassical chairs
Carved walnut
Caned back and seat
Europe, 18th century
(signs of wear, losses and faults)
€ 100 - 200

€ 300 - 400
275

274

346

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

A Kerman rug, Iran
Wool and cotton, of floral pattern in bordeaux,
blue and beige
€ 800 - 1.200

347

346
347

TAPETE BOKHARA, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons bordeaux e bege
321x425 cm

A Bokhara rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in
bordeaux and beige shades
€ 300 - 500

348

TAPETE CHINÊS
Em lã e algodão com desenho em tons de
azul e bege
268x374 cm

A Chinese rug
Wool and cotton of blue and beige pattern
€ 300 - 500

348
349

TAPETE LILIAN, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons rosa,
azul e bege
350x250cm

349
350

A Lilihan rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in pink, blue and
beige shades
€ 1.000 - 1.400

350

TAPETE TURKAMAN, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons de castanho
e bege
255x205cm

A Turkaman rug, Iran
Wool and cotton
Geometric pattern in brown and beige shades
€ 750 - 950

277

276

351

TAPETE SARUGH, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons de
bordeaux, azul e beje
225x135cm

352

351

A Sarough rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in bordeaux, blue
and beige shades
€ 750 - 950

352

TAPETE BIJAR, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons de
bordeaux, azul e bege
285x185cm

A Bidjar rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in bordeaux, blue
and beige shades
€ 1.000 - 1.400

353

TAPETE VARAMIN, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons de bege,
bordeaux e azul
285x155cm

A Varamin rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in beige, bordeaux
and blue shades

353

€ 700 - 1.000

354

TAPETE BAKHTIARI, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons
bordeaux, azul e salmão
215x135cm

354
355

A Bakhtiari rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in bordeaux, blue
and salmon shades
€ 650 - 950

355

TAPETE SHIRAZ, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons laranja, azul
e bordeaux
305x220cm

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton
Geometric pattern in orange, blue and bordeaux
shades
€ 1.150 - 1.500

279

278

356

TAPETE BAKHTIARI, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons de
bordeaux, bege e azul
300x210 cm

A Bakhtiari rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in bordeaux, beige
and blue shades

356

€ 1.000 - 1.400

357

357

TAPETE SARABAND, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico e floral em tons bege,
azul e bordeaux
205x130 cm

A Seraband rug, Iran
Wool and cotton
Geometric and floral pattern in beige, blue and
bordeaux shades
€ 650 - 900

358

TAPETE PATCHWORK
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons laranja,
castanho e bordeaux
345x240 cm

358

A patchwork rug
Wool and cotton
Geometric pattern in orange, brown and
bordeaux shades

359
360

€ 800 - 1.200

359

TAPETE KASHKAI, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons de azul e
amarelo
190x120 cm

A Kashkai rug, Iran
Wool and cotton
Geometric pattern in blue and yellow shades
€ 450 - 650

360

TAPETE BUKHARA, IRÃO
Em lã e algodão
Desenho geométrico em tons de bordeaux
e bege
160x90 cm

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton
Geometric pattern in bordeaux and beige shades
€ 450 - 650

281

280

361

GRANDE RINOCERONTE, MANUEL ALCINO
Escultura em prata portuguesa representando rinoceronte
em vulto perfeito
Trabalho manual repuxado e cinzelado com chifre em marfim
Marcas de contraste do Porto (Águia 833/1000 (1938-1984))
em uso de 1938 a 1985 e de fabricante Manuel Alcino
Comp.: 57cm
Alt.: 25cm
3078g

2

SESSÃO
Session

A large Manuel Alcino rhinoceros
Repoussé and chiselled Portuguese silver sculpture with applied ivory
horn
Oporto 833/000 assay mark for 1938-1985 and maker’s mark for
Manuel Alcino
€ 5.500 - 6.500

283

282

362

363

364

Em marfim com aplicações em prata
Contraste 925/1000 (1985-2020) e punção
Manuel Alcino
4x10,5 cm

Em marfim e prata
Escultura em marfim de caricatura de
rinoceronte simulando figura humana
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
punção Manuel Alcino
Alt.: 12,5 cm

Em prata portuguesa
Figura moldada e cinzelada em vulto
perfeito
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 7 cm
Comp.: 12,5 cm
245 g

PEQUENO JAVALI

A small wild boar
Ivory with silver applied elements
Hallmarks 825/1000 (1985-2020) and maker’s
mark Manuel Alcino
€ 200 - 350

RINOCERONTE

A rhinoceros
Ivory and silver
Rhinoceros caricature ivory sculpture simulating
a human figure
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and
maker’s mark Manuel Alcino
€ 300 - 500

CÃO

A dog
Portuguese silver
Moulded and chiselled figure
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 250 - 250

366

CONCHA NÁUTILOS
Com montagens em prata
Frisos de folhas moldadas e gravadas e cavalos
esculpidos em vulto perfeito
Pé alto, torneado assente em base texturada
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e de
ourives contemporâneo
Alt.: 31,5 cm

A nautilus shell
Silver mounted
Moulded and engraved foliage friezes and sculpted
horses
Tall turned foot resting on a textured stand
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 1.600 - 1.800

367

PAR DE BÚZIOS

365

CAVALO
Escultura em couro moldado
Figura em vulto perfeito com aplicação de
arreios em prata
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
punção Manuel Alcino
Alt.: 32 cm
Comp.: 32 cm

A horse
Moulded leather sculpture with applied silver
harness
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and
maker’s mark Manuel Alcino

Com montagem em prata
Par de cavalos rompantes sobre folha,
assentes em pé torneado sustido por dois
cavalos assente em base circular
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 15,5 cm

A pair of sea snails
Silver mounted
Pair of galloping horses on leaf, resting on a
turned foot held by two horses on a circular base
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 400 - 600

€ 700 - 900

285

284

368

CONJUNTO DE TRÊS PATOS
Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado aplicado sobre pedra
dura em forma de ovo
Olhos em contas de vidro
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e de ourives
contemporâneo
Alt.: 10 cm
Comp.: 9 cm

A group of three ducks
Silver
Moulded, engraved and chiselled resting onto egg shaped hardstone
Glass eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and contemporary maker’s mark
€ 400 - 600

369

PATO

Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado aplicado sobre
pedra dura em forma de ovo
Olhos em contas de vidro
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e de ourives
contemporâneo
Alt.: 9,5 cm
Comp.: 9 cm

A duck
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto egg shaped
hardstone
Glass eyes
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and contemporary
maker’s mark
€ 350 - 500

372

CASAL DE PÁSSAROS
Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado
aplicado sobre pedra dura em forma de
ovo
Olhos em contas de vidro, crista em raiz
de coral
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 9,5 cm
Comp.: 24 cm

A pair of birds
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto
egg shaped hardstone
Glass eyes and coral comb
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 1.400 - 2.000

373

GALO E GALINHA
Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado
aplicado sobre malaquite em forma de
ovo
Olhos em contas de vidro, crista em
aglomerado de concha tingida
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 11 cm
Comp.: 11 cm

370

PÁSSARO

371

CASAL DE PÁSSAROS

Em prata
Trabalho moldado gravado e cinzelado aplicado sobre vidro
de Murano em forma de ovo
Olhos em contas de vidro, crista em concha tingida
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020)) e de ourives
contemporâneo
Alt.: 9,5 cm
Comp.: 17 cm

Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado aplicado
sobre pedra dura em forma de ovo
Olhos em contas de vidro, crista em concha tingida
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e de ourives
contemporâneo
Alt.: 7,5 cm
Comp.: 15,5 cm

A bird
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto Murano glass egg
Glass eyes and dyed shell comb
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and contemporary maker’s
mark

A pair of birds
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto egg shaped
hardstone
Glass eyes and dyed shell comb
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and contemporary
maker’s mark

€ 220 - 350

€ 280 - 400

A cockerel and hen
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto
egg shaped malachite
Glass eyes and dyed composite shell comb
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 500 - 800

374

CASAL DE FAISÕES
Em prata
Trabalho moldado, gravado e cinzelado
aplicado sobre pedra dura em forma de
ovo
Olhos em contas de vidro, crista em
concha tingida
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020)) e
de ourives da mesma época
Alt.: 9,5 cm
Comp.: 13 cm

A pair of pheasants
Silver
Moulded, engraved and chiselled applied onto
egg shaped hardstone
Glass eyes and dyed shell comb
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 280 - 400

287

286

375

377

Em prata
Figuras esculpidas e cinzeladas em vulto
perfeito
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 11,5 cm
204 g

Em prata e ovo de avestruz
Trabalho moldado recortado e cinzelado, aplicado sobre ovo de
avestruz
Crista em aglomerado de concha tingida
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e ourives contemporâneo
Alt.: 34 cm

PAR DE PATOS

A pair of ducks
Silver
Carved and chiselled figures
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 700 - 1.000

GALO E GALINHA

A cockerel and hen
Silver and ostrich egg
Moulded, scalloped and chiselled silver applied onto ostrich egg
Dyed composite shell comb
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and contemporary maker’s mark
€ 2.600 - 4.000

376

PEQUENO PEIXE LUIZ FERREIRA
Búzio aplicado em base de prata
Trabalho recortado e gravado
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e
punção Luís e Sousa
Alt.: 6,5 cm

A small Luis Ferreira fish
Seas snail shell with scalloped and engraved
silver mounts
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
maker’s mark Luís e Sousa
€ 500 - 600

378

PAR DE PAVÕES
Em prata portuguesa
Escultura em vulto perfeito gravada e
cinzelada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 8,5 cm
Comp.: 17 cm
362 g

A pair of peacocks
Portuguese silver
Engraved and chiselled sculpture
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 220 - 300

289

288

379

PAR DE TAÇAS

380

ANELEIRA LUIZ FERREIRA

Em prata e ovo de avestruz
Com aplicação de ramos com folhas e
contas em lápis-lazúli simulando frutos
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
Alt.: 10,5 cm
Diam.: 123 cm

Em prata lisa recortada
Trabalho martelado com aplicação de
jadeíte triangular
Contraste Águia 833/1000 e punção
Delmar Gomes Pinheiro (1938-1981)
14,5x12 cm
95 g

A pair of bowls
Silver and ostrich egg
Applied foliage branches and lapis lazuli beads
simulating fruits
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark

A Luiz Ferreira small dish
Plain scalloped silver
Hammered decoration with triangular applied
jadeite element
Eagle hallmark 833/1000 and maker’s mark
Delmar Gomes Pinheiro (1938-1981)

€ 400 - 600

€ 170 - 300

383

FAQUEIRO COMPLETO PARA DOZE PESSOAS
Em prata portuguesa
Cabos decorados com friso duplo, palmitos e folhagens relevadas na base e no topo, encimado por
elemento piramidal
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de carne, colheres, garfos e facas de sobremesa,
colheres de chá e de café, 2 pás para açúcar, pinça para gelo, trinchante para carne e para peixe, concha
de sopa, colher de arroz e nove peças de servir diversas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938 ) e de ourives José Monteiro de Matos & irmão
Tem caixa em madeira com tampo em vidro
7000 g

A 12 cover canteen of cutlery
Portuguese silver
Double frieze, palms and foliage reliefs decoration to handles surmounted by pyramidal element
Soup spoons, meat forks and knives, dessert spoons, forks and knives, tea and coffee spoons, 2 sugar shovels, ice tongs,
meat carvers and fish slicers, soup ladle, rice spoon, and nine miscellaneous serving pieces
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and maker’s mark José Monteiro de Matos & Irmão
Wooden storage case of glazed cover
€ 5.500 - 7.000

381

ANELEIRA
Concha bivalve com aplicações em prata
Ramos com folhas e pequenas pérolas
simulando frutos
Assente em 3 pés de meias esferas
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
16,5x12 cm

A small dish
Silver mounted bivalve shell
Foliage branches and small pearls simulating
fruits
On 3 demi sphere feet
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 160 - 250

382

ANELEIRA
Concha bivalve com aplicações em prata
Ramos com folhas e contas vermelhas
simulando frutos
Assente em 3 pés de esferas
Contraste Coelho 925/1000 (pós 2020) e
de ourives contemporâneo
21,5x18,5 cm

A small dish
Silver mounted bivalve shell
Foliage branches and small red beads simulating
fruits
On 3 ball feet
Rabbit hallmark 925/1000 (post 2020) and
contemporary maker’s mark
€ 180 - 300

291

290

387

384

INVULGAR CANECA

JARRA DE CINCO DEDOS
Em prata portuguesa
Segundo modelo de faiança popular
portuguesa
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
punção “Leitão & Irmão”
Alt.: 15 cm
374 g

A five finger vase
Portuguese silver
After a Portuguese faience prototype
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) stamped
“Leitão & Irmão”

385

CONCHA/ COLHER PARA BEBÉ
Em prata inglesa lisa, séc. XVIII
Armas e paquife gravado na parte
posterior
Marcas de garantia de Londres Lion
Passant 1764-65 e de ourives V.L
10,5x6,5 cm
59 g

An infant spoon
Plain English silver, 18th century
Engraved shield and mantle
London assay-mark Lion Passant 1764-65 and
maker’s marl V.L
€ 80 - 150

Em prata Inglesa, séc. XVII
Bojo martelado, gola decorada com estrias
transversais, pega em voluta com vincos
Marcas de garantia de Londres 1682-3 e de
ourives HT não identificado
Alt.: 10 cm
240 g

Em prata portuguesa
Design modernista com trabalho martelado
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e punção
A. L. de Almeida
Indicação de 1º Título
Alt.: 22 cm
1007 g

An unusual tankard
English silver, 17th century
Hammered body of transversal striated neck and
grooved volute handle
London assay-mark 1682-3 and unidentified
maker’s mark HT

A jug
Portuguese silver
Modernistic design of hammered decoration
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) and mark A.L. de
Almeida
Stamped “1º Título”

€ 500 - 700

€ 350 - 500

388

JARRO

€ 600 - 1.000

386

SINETE
Em prata
Águia esculpida em vulto perfeito sobre
coluna lisa em marfim
Base com monograma
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 14 cm

A bell
Silver
Eagle on plain ivory column
Monogrammed stand
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 250 - 400

389

CONJUNTO DE CHÁ E CAFÉ ART DECO
Em prata portuguesa
Corpo liso com friso transversal relevado, pegas lisas em voluta
Botão de tampa e separadores em matéria óssea
Composto por bule, cafeteira e leiteira
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e punção Leitão & Irmão
(sinais de uso pequenas amolgadelas)
Alt.: 14 cm
810 g

An Art Deco tea and coffee set
Plain body of transversal reliefs frieze and plain volute handles
Bone type lid pommel and heat barriers
Teapot, coffee pot and milk jug
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) stamped Leitão & Irmão
(signs of wear and minor dents)
€ 450 - 600

293

292

390

IMPORTANTE COFRE
Estrutura em madeira forrada a tecido bordeaux
Revestimento a prata, possivelmente francesa, decorada com motivos vegetalistas, treliça e vasos com flores
Com duas pegas laterais e botão da tampa em forma de alcachofra
Séc. XVII/XVIII
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c
(pequenos defeitos e sinais de uso)
14,5x28,5x18 cm
Bibliografia/Literature: Reynaldo dos Santos e Irene Quilhó, Ourivesaria Portuguesa Nas colecções particulares, (Vol. 1),
Edição dos Autores, Lisboa, 1959, p.p. 32 e 33
Proveniência/Provenance: Colecção dos Senhores Condes das Alcáçovas

An important casket
Wooden structure lined in bordeaux textile
Coated in possibly French silver of foliage, trellis and flower vases decoration
Two lateral handles and artichoke lid pommel
17th / 18th century
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C
(minor faults and signs of wear)
€ 4.000 - 6.000

295

294

391

CHOCOLATEIRA
Em prata portuguesa
Corpo periforme espiralado com aplicação de bico em
forma de flor com ramagem, pega em marfim torneado
com feixe de flores relevado na junção com o bojo
Tampa articulada por charneira com pomo em forma de
bolbo, assente em 3 pés de enrolamento com remate de
grande folhagem relevada e cinzelada
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Indicação de 1º Título
Alt.: 25 cm
1196 g

A chocolate pot
Portuguese silver
Pear shaped spiralled body of flower and foliage spout and turned
ivory handle with floral reliefs decoration to body joint
Hinged cover of bulb shaped pommel
On three scroll feet with large chiselled foliage finial
Eagle hallmark 916/1000 and same date maker’s mark
Stamped “1º Título”
€ 1.200 - 2.000

297

296

392

EXCEPCIONAL GOMIL D. JOSÉ
Em prata portuguesa, 2ª metade séc. XVIII
Corpo em forma de elmo invertido com profusa
decoração repuxada e cinzelada, bico largo e recortado
com moldura em aletas, parte inferior em concha,
de onde partem estrias e nervuras assimétricas,
interrompidas por voluta com concheados, decorado
junto ao bordo por grinaldas gravadas e reserva
assimétrica na parte inferior do bico
Pé elevado em forma de campânula, decorado com
reservas de elementos vegetalistas e concheados
estilizados, rematado por nó de enrolamentos e
folhagem gravada e cinzelada
Asa perdida em “Cc” formada por elementos
vegetalistas no mesmo programa decorativo da
restante peça
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) João Coelho
Sampaio em uso de 1768 a 1784 e de ourives (P-501)
Manuel Joaquim Moreira citado de 1768 a 1805
Alt.: 40 cm
2153 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 219, 317

An exceptional D. José ewer
Portuguese silver, 2nd-half 18th century
Inverted elm shaped body of profuse repousse and chiselled
decoration, broad scalloped winglet framed spout of lower
shell motif from which emerges asymmetrical striated fluting,
finishing in shell decorated volute
Engraved garlands to lip and asymmetrical cartouche to lower
spout section
Bell shaped raised foot of foliage cartouches and stylised shells,
finished by engraved and chiselled scrolls and foliage knot
decoration
“C” shaped floating handle of identical decorative motifs
Oporto assay mark (P-14) João Coelho de Sampaio for 17681784 and maker’s mark (P-501) Manuel Joaquim Moreira
referred 1768-1805
€ 3.500 - 5.000

299

298

393

LAVANDA D. JOSÉ
Em prata portuguesa, meados séc. XVIII
Em formato elíptico, fundo liso vincada com gomos largos, aba
decorada com com friso recortado e decoração relevada de
acantos, aletas e flores
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-28) Luís Gonzaga da Costa
e de ourives (L-599.0) Sebastião Bernardes dos Santos citado
entre 1746 e 1782
53x27 cm
1554 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 108, 208

A D.José basin
Portuguese silver, mid 18th century
Elliptic shaped with plain wide gadrooned centre and scalloped frieze to
lip with acanthus, winglets and floral reliefs decoration
Lisbon assay-mark (L-28) Luís Gonzaga da Costa and maker’s mark (L599.0) Sebastião Bernardes dos Santos referred 1746-1782
€ 1.600 - 2.500

301

300

394

395

Em prata portuguesa
Cabos em forma de coluna com decoração neoclássica
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de mesa, garfos e facas de peixe, colheres
garfos e facas de sobremesa, garfos de bolo, colheres de chá, colheres de café duas pás para
açúcar e 5 talheres de servir
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época “Ourivesaria Aliança”
8180 g

Em prata, séc. XVII/XVIII
Profusa decoração repuxada e cinzelada com caravela navegando
emoldurada por círculo relevado com motivos marinhos
Aba levantada com decoração exuberante de folhagens, flores e
frutos com bordo ondulado
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Art.º2, nº.2, alínea c
Diam.: 42 cm
678g

FAQUEIRO COMPLETO PARA DOZE PESSOAS

A 12 cover canteen
Portuguese silver
Neoclassical column decoration
Soup spoons, meat forks and knives, fish forks and knives, dessert spoons, forks and knives, cake forks, tea
spoons, coffee spoons, two sugar shovels and 5 serving pieces
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark “Ourivesaria Aliança”
€ 3.000 - 4.000

GRANDE SALVA DE APARATO

A large display salver
Silver, 17th / 18th century
Profuse repousse and chiselled decoration with sailing caravel framed by
reliefs circle with marine motifs
Raised lip of exuberant foliage, flowers and fruits decoration with
undulating rim
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 2.000 - 3.000

303

302

400

396

SERVIÇO DE CHÁ DE CAFÉ

Em prata portuguesa, séc. XIX
Formato rectangular de cantos cortados, fundo liso, aba
levantada com decoração relevada de folhagem diversa e flores
Asas salientes com idêntica decoração
Assente em 4 pés trabalhados sobre esfera achatada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-46.0) e de ourives (L-235.0)
David Maria de Sousa citado em 1888
71x45 cm
5300 g

Em prata portuguesa
Corpo periforme decorado com faixa relevada com profusa decoração rocaille e reserva
monogramada
Bico canelado com remate em cabeça de animal, tampas em campânula com pomo em forma de
bolota
Asa em voluta canelada com remate de folha
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, tampa solta)
Alt.: 30,5 cm
3387 g

A large tray
Portuguese silver, 19th century
Rectangular shaped of cut corners, plain centre and raised lip of reliefs
decoration with foliage and flowers
Protruding handles of identical decoration
Four decorated feet resting on flattened balls
Lisbon assay-mark (L-46.0) and maker’s mark (L-235.0) David Maria
de Sousa referred 1888

A tea and coffee set
Portuguese silver
Pear shaped body of profuse rocaille reliefs decoration and monogrammed cartouche
Fluted spout of zoomorphic finial, campanula covers of acorn pommel
Fluted volute handle of leaf finial
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
(signs of wear, loose cover)

GRANDE TABULEIRO

€ 3.400 - 4.000

397

SALVA

€ 1.500 - 2.000

Em prata portuguesa
Fundo liso gravada com cercadura ondulada perlada e
folhagem
Bordo recortado com friso de godrões concheados e aletas
largas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Diam.: 37,5 cm
940 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre of undulating engraved border with beading and foliage
Scalloped rim of gadrooned, shells and broad winglets frieze
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
€ 400 - 500

398

CESTO COM ASA MÓVEL
Em prata portuguesa
Formato oval com profusa decoração vazada e relevada com
grandes folhas de acanto, concheados, aletas e escudetes
Assente em 4 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma
época
41,5x30,5 cm
926 g

401

IMPORTANTE GOMIL
Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Corpo decorado com faixas largas relevadas e cinzeladas de
folhagem diversa e pequenas flores tendo na parte superior
junto ao bocal gravado um friso simulando coroa de folhas de
louro Pega com profusa decoração floral com remate inferior
em grande folha e superior em cabeça de animal fantástico
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41.0a) datável de 1822 a
1843e de ourives (L-214) Domingos Estanislau Costa
Alt.: 25 cm
1244 g

An articulated handle basket
Portuguese silver
Oval shaped of profuse pierced and reliefs decoration with large acanthus
leaves, shells, winglets and shields
Standing on four feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
€ 500 - 700

399

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso cinzelado com cercadura de folhas de acanto e flores
Aba recortada com profusa decoração relevada de flores e folhas
de acanto e concheados
Assente em 4 pés de garra e bola
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma
data
Diam.: 33 cm
715 g

A salver
Portuguese silver
Plain chiselled centre of acanthus leaves and flowers border
Scalloped lip of profuse floral and acanthus leaves and shells reliefs
decoration
On 4 claw and ball feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1883
pp. 111, 144

An important ewer
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Broad reliefs and chiselled bands decoration to body with foliage and
small flowers. At the top, close to the rim an engraved frieze simulating
laurel wreath
Profuse floral decoration to handle and large floral lower finial and
fantastic animal upper terminal
Lisbon assay-mark (L-41.0) datable 1822-1842 and maker’s mark (L214) Domingos Estanislau Costa
€ 1.500 - 2.500

€ 300 - 450
305

304

402

404

Em prata portuguesa modelo meia cana
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de mesa, garfos e
facas de peixe, colheres, garfos e facas de sobremesa, colheres de
chá e de café
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, alguns cabos descolados)
5300 g

Em prata portuguesa
Fuste de 4 faces torneado gravado com frisos e flores, braços em dupla voluta com decoração de folhas
e flores
Base alteada recortada com trabalho repuxado de folhas largas e volutas assente em 4 pés
Braços amovíveis
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
Alt.: 44 cm
3360 g

FAQUEIRO COMPLETO PARA DOZE PESSOAS

A twelve cover canteen of cutlery
Portuguese silver, “meia cana “ pattern
Soup spoons, meat forks and knives, fish forks and knives, dessert spoons,
forks and knives, tea and coffee spoons
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
(signs of wear, some loose handles)
€ 2.800 - 3.500

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES

A pair of five branch candelabra
Portuguese silver
Four faces turned shaft of engraved friezes and flowers with double volute branches of foliage and floral decoration
Raised scalloped stand of repousse broad leaves and volutes decoration on 4 feet
Removable branches
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
€ 1.800 - 2.500

403

GRANDE TABULEIRO
Em pau santo
Pegas com aplicação em prata
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea 2
71x53 cm

A large serving tray
Rosewood
Silver elements to handles
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 700 - 800

307

306

410

GRANDE SALVA

405

406

407

Em prata portuguesa, séc. XIX
Fundo liso, orla com gravação de
enrolamentos e motivos vegetalistas
Aba ondulada e bordo recortado, assente
em 3 pés de sapata
Marcas de ensaiador (P-14) João Coelho
Sampaio (1768-1784) e (P-244) Diogo
Pereira Marinho da mesma época
Diam.: 25 cm
459g

Em prata portuguesa, séc. XIX
Fundo decorado com cercadura guilhochada
gravada com motivos geométricos e centro
gravado com cartelas e motivos vegetalistas
Grade vazada com troncos, flores e folhas
Marcas de ensaiador do Porto (P- 55.0b) e de
ourives (P-216.0) Joaquim José Correa citado em
1887
Diam.: 34,5 cm
1187 g

A D.José salver
Portuguese silver, 19th century
Plain centre of scrolls and foliage engraved
decoration
Undulating lip and scalloped border on 3 slipper
feet
Oporto assay-mark (P-14) João Coelho Sampaio
(1768-1784) and same date (P-244) Diogo
Pereira Marinho
5719

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV/1887
pp. 231, 261

Em prata portuguesa, séc. XIX
Fundo cinzelado com cercaduras de motivos
vegetalistas, grade vazada com motivos
vegetalistas
Assente em 3 pés trabalhados com
concheados e aletas
Marcas de ensaiador do Porto (P-)55.ob)
Guilherme Guedes Mancilha registado em
1877 e de ourives não identificado
Diam.: 19 cm
264 g

SALVA D. JOSÉ

€ 420 - 500

SALVA DE GRADINHA

A pierced gallery salver
Portuguese silver, 19th century
Centre of guilloche decoration border engraved with
geometric motifs, cartouches and foliage elements
Pierced gallery of branches, flowers and foliage
Oporto assay-mark (P-55.0b) and maker’s mark (P216.0) for Joaquim José Correa, referred 1887
€ 550 - 700

SALVA BILHETEIRA

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 231

A card tray
Portuguese silver, 19th century
Chiselled centre of foliage bands decoration and
foliage motifs pierced gallery
On three shells and winglets feet
Oporto assay-mark (P-55.ob) Guilherme Guedes
Mancilha registered 1877 and unidentified maker’s
mark
€ 180 - 220

408

CASTIÇAL BAIXO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Fuste gravado com ramos e flores, pé circular com
motivos idênticos, relevados
Assente em base quadrangular com 4 pés
trabalhados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-46.0) usada de
1870 a 1879 e de ourives (L-558.0) não identificado.
Remarcado com duas cabeças de velho
Alt.: 13,5 cm
264 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 112, 206

A low candle stick
Portuguese silver, 19th century
Engraved shaft of foliage and floral decoration on a circular
foot of identical reliefs motifs
On a four footed square stand
Lisbon assay-mark (L-46.0) for 1870-1879 and
unidentified maker’s mark (L-558.0). Later stamped with
two Elder´s Head marks

409

TABULEIRO
Em prata portuguesa
Fundo rectangular com cantos arredondados e
profusa decoração gravada e cinzelada de motivos
vegetalistas com reserva lisa ao centro Grade
vazada com motivos geométricos e vegetalista
Asas salientes em forma de tronco com folhas
Assente em 4 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
64x38 cm
2855 g

Em prata portuguesa
Fundo liso, aba recortada com decoração
vazada e relevada de medalhões com laço,
fitas, grinaldas e grandes ramagens
Assente em 4 pés trabalhados com remate
concheado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de
ourives da mesma época
Diam.: 50,5 cm
1584 g

A large salver
Portuguese silver
Plain centre, scalloped lip of pierced and reliefs
decoration with medallions and bow, ribbons,
garlands and foliage
On three feet of shell finial
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 900 - 1.100

411

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
Em prata portuguesa
Com profusa decoração rocaille
Folhagens relevadas, concheados, aletas, acantos e
palmitos
Bico em cole de cisne canelado com remate de cabeça
de animal fantástico e folhagens na união com o bojo
Asa em voluta com idêntica decoração e remate em
folha e pomo em bolbo de flor
Assente em 4 pés trabalhados em forma de folhas
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
José Gil y Poy
Alt.: 33,5 cm
5128 g

A tea and coffee set
Portuguese silver
Profuse rococo decoration
Foliage, shells, winglets, acanthus and palms reliefs decoration
Fluted swan spout of fantastic animal finial and foliage element
in joining with body
Volute handles of identical decoration with leaf finial and
flower bulb lid pommel
On 4 foliage feet
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and maker’s mark José
Gil Y Poy
€ 3.600 - 4.500

A tray
Portuguese silver
Rectangular shaped of rounded corners and profuse
engraved and chiselled decoration with foliage motifs and
central blank cartouche
Pierced gallery of geometric and foliage motifs decoration
Protruding three trunk shaped handles with foliage
On 4 feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938 and same date
maker’s mark
€ 1.800 - 2.400

€ 160 - 220
309

308

412

CAFETEIRA
Em prata portuguesa estilo D. Maria
Corpo em balaústre com vincos longitudinais decorado com
faixa cinzelada de motivos vegetalistas e ponteados
Bico em cole de cisne com friso perlado e remate de folha,
tampa em cúpula com pomo em forma de urna
Pega em madeira entalhada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma
época
580 g

A coffee pot
Portuguese silver, D. Maria I style
Baluster shaped of horizontal grooves and chiselled foliage dotted
decorative band
Swan neck spout of beaded frieze with leaf finial, and domed cover of
urn shaped pommel
Carved wooden handle
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
€ 320 - 400

413

BULE D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XIX
Corpo com gomos verticais com faixa cinzelada com folhinhas
Tampa com idêntica decoração, pomo e pega em madeira
exótica torneada
Marcas de ensaiador do Porto (P-18.0) José Coelho Sampaio
1803-1810) e de ourives (P-497.0) Manuel Homem Pereira
datável de 1804 a 1810
Alt.: 16,5 cm
945 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 220, 316

A D.Maria I teapot
Portuguese silver, 19th century
Vertical gadroons of foliage chiselled band
Cover of identical decoration and turned exotic wood lid pommel and
handle
Oporto assay-mark (P-18.0) José Coelho Sampaio (1803-1810) and
maker’s mark (P-497.0) Manuel Homem Pereira datable 1804-1810
€ 650 - 1.000

416

CAIXA PARA CHÁ D. MARIA
Em prata portuguesa
Corpo cilíndrico canelado decorado com faixa cinzelada de
motivos vegetalistas e friso perlado no topo
Botão de tampa em forma de urna
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) João Coelho Sampaio
usada de 1768 a 1784 e de ourives ilegível
Alt.: 14,8 cm
338 g

A D. Maria tea caddy
Portuguese silver
Cylindrical fluted body of chiselled decorative band with foliage
motifs and beaded frieze to top
Urn lid pommel
Oporto assay-mark (P-14) João Coelho de Sampaio for 1768-1784
and unreadable maker’s mark
€ 270 - 400

417

PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Decoração neo clássica, fuste liso com parte superior
gravado com folhas, assente em base quadrangular alteada
gravada com frisos vegetalistas assente em 4 pés em pata
de animal
Marcas de ensaiador de Guimarães (G-16.0) José Baptista
dos Reis usada de 1801 a 1819 e de ourives (G-68.0) não
identificado
Alt.: 18 cm
551 g

414

SALVA D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Fundo cinzelado com cercadura de inspiração vegetalista , bordo com
aplicação de frisos perlados
Assente em 3 pés vazados com remates perlados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-36.0)José Joaquim da Costa (1795-1803)
e de ourives (L-200.0) Camilo José dos Santos referido em 1787
Diam.: 27 cm
472 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV/1887
pp. 109, 142

A D.Maria salver
Portuguese silver, 18th century
Chiselled centre of foliage inspired border and beaded lip
On three pierced feet of beaded decoration
Lisbon assay-mark (L-36.0) for José Joaquim da Costa (1795-1803) and maker’s mark
(L-200.0) for Camilo José dos Santos referred 1787
€ 350 - 500

415

BULE D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX
Corpo com canelados verticais e faixa cinzelada com
motivos vegetalistas
Tampa lisa com cercadura cinzelada e pega e pomo em
madeira exótica entalhada
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) João Coelho Sampaio
e de ourives (P-139) António Pereira Soares (1797-1825)
Alt.: 17 cm
1011 g

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 83, 92

A pair of candle sticks
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Neoclassical decoration, plain shaft of upper foliage engraved
section on a squared raised stand of foliage friezes on four
zoomorphic feet
Guimarães assay-mark (G-16.0) José Baptista dos Reis for 18011819 and unidentified maker’s mark (G-68.0)
€ 450 - 600

418

CAFETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XIX
Decoração cinzelada com faixas de pequenas folhas e grinaldas com
reservas lisas
Bico liso em cole de cisne, pega e botão de tampa em madeira torneada
Base e topo com friso perlado
Só com marcas de ourives I.L.S (P-349.0) não identificado
Alt.: 24 cm
488 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
p. 286

A D.Maria coffee pot
Portuguese silver, 19th century
Chiselled decoration of foliage and garlands bands with blank cartouches
Plain swan shaped spout, turned wooden handle and lid pommel
Beaded frieze to base and top
Unidentified maker’s mark I.L.S. (P-349.0) only
€ 220 - 350

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 219, 246

A D.Maria teapot
Portuguese silver, 18th / 19th century
Vertical fluting and chiselled band of foliage motifs
Plain cover of chiselled border and carved exotic wood handle and
lid pommel
Oporto assay-mark (P-14) João Coelho Sampaio and maker’s mark
(P-139) António Pereira Soares (1797-1825)
€ 800 - 1.200

311

310

422

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ D. MARIA

419

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES
D. MARIA
Em prata portuguesa
Decoração lisa facetada com frisos perlados
Braços amovíveis em voluta e pé alteado assente
em base circular recortada com friso perlado
Um com marcas de ensaiador do Porto (P-17
) José Coelho Sampaio e de ourives (P-495.0)
Miguel Gonçalves Araújo citado entre 1782-1803
Outro com contraste Águia 833/1000. (19381984) e de ourives da mesma época
Alt.: 37 cm
2172 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 220, 315

420

FAQUEIRO COM BARRETINA EM PELE DE CAÇÃO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 garfos e 9 facas de
mesa, 1 faca trinchante e uma concha de sopa ( 35 peças)
Barretina forrada a chenil vermelho com galão dourado
apresentado desgaste
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-42.0) e de ourives (L-254)
atribuível a Francisco António de Almeida datável de 1809
a 1851
(sinais de uso, desgaste, algumas lâminas substituídas)
2960 g

A pair of D.Maria three branch candelabra
Portuguese silver
Plain faceted decoration of beaded friezes
Removable volute branches and raised foot on a
scalloped circular stand of beaded frieze
Oporto assay assay-marks (P-17) José Coelho Sampaio
and maker’s mark (P-495.0) Miguel Gonçalves Araújo
referred 1782-1803)
One other hallmarked Eagle 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 1.600 - 1.800

Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XIX
Corpo em balaústre com gomos longitudinais
decorado com faixa cinzelada de motivos
vegetalistas
Tampa em cúpula com idêntica decoração e
pomo em forma de urna
Bico em cole de cisne com friso perlado
Composto por bule, cafeteira, leiteira,
açucareiro e tigela de pingos
Marcas de ensaiador do Po220,222,rto (P-18)
e de ourives (P-497.0) Manuel Homem Pereira
citado de 1804 a 1810 e (P- 28) e ourives
(262.0) não identificado
Alt.: 36 cm
2930 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 220, 228, 270, 316

A D.Maria I tea and coffee set
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Baluster shaped gadrooned body of chiselled foliage
band decoration
Dome cover of identical decoration and urn shaped
lid pommel
Swan neck spout of beaded frieze
Teapot, coffee pot, milk jug, sugar bowl and drip
bowl
Oporto assay-marks (P-18) and maker’s mark (P497.0) Manuel Homem Pereira referred 1804-1810
and (P-28) and unidentified maker’s mark (P-262.0)
€ 2.000 - 3.000

423

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
Séc. XV a 1887
pp. 111, 150

TAÇA D. MARIA
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Corpo com caneluras e faixa cinzelada com grinaldas, motivos
vegetalistas, escudetes e laços com borlas
Assente em pé circular
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) João Coelho de Sampaio
usada de 1768-1784 e de ourives (P-512.0) Manuel Marques
Coelho usade de 1792-1814
Alt.: 10 cm
Diam.: 17 cm
549 g

A cutlery set in a shark skin coated case
Portuguese silver, 19th century
12 soup spoons, 12 meat forks, 9 meat knives, 1 carving knife and a
soup ladle (35 piece set)
The case lined in red chenille with worn golden trim
Lisbon assay mark (L-42.0) and maker’s mark (L-254) attributable
to Francisco António de Almeida for 1809-1851
(wear and tear, some blades replaced)

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 219, 512

€ 2.500 - 3.000

421

TINTEIRO
Em prata portuguesa
Base triangular recortada com vincos e aplicação de
medalhão com flor
Composto por 2 recipientes para tinta, areeiro com tampas
e porta penas, cinzelados com faixa de motivos vegetalistas
Assenta em 3 pés de garra e bola
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
20x20 cm
1102 g

A D.Maria I bowl
Portuguese silver, 18th century
Fluted body of chiselled band with garlands, foliage motifs, shields and
tasselled bows
On a circular foot
Oporto assay-mark (P-14) João Coelho de Sampaio for 1768-1784 and
maker’s mark (P-512.0) Manuel Marques Coelho for 1792-1814

424

AÇUCAREIRO ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa
Corpo em forma de urna com gomos longitudinais,
decorado com faixas cinzeladas de motivos
vegetalistas e frisos perlados
Assente em pé circular
Contraste Águia 833/1000 (1038-1984) e de ourives
da mesma época
(tem enchimento na base)
Alt.: 24,5 cm
627 g

A D.Maria I style sugar bowl
Portuguese silver
Gadrooned urn shaped body of chiselled foliage and beading
decoration
On a circular foot
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
(filled stand)
€ 350 - 500

€ 400 - 600

An inkwell
Portuguese silver
Triangular scalloped and grooved stand of applied flower medallion
Two inkwells, sand pot with covers and quill holder of foliage
banded decoration
On three claw and ball feet
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
€ 1.000 - 1.400
313

312

425

SEIS PRATOS MARCADORES

428

Em prata portuguesa da baixela Leitão &
Irmão
Fundo liso, aba vincada com bordo
recortado, decorado com friso de godrões
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão” Indicação de 1º
Título
Diam.: 26,5 cm
3847 g

SALVA
Em prata portuguesa da baixela Leitão &
Irmão
Fundo liso, aba vincada com bordo
recortado, decorado com friso de godrões
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão”
Indicação de 1º Título
Diam.: 30 cm
788 g

Six dinner plates
Portuguese silver “Leitão & Irmão” dinner set
Plain centre, grooved lip with scalloped border
of gadrooned frieze decoration
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão” and “1º Título”

A salver
Portuguese silver “Leitão & Irmão” dinner set
Plain centre, grooved lip with scalloped border
of gadrooned frieze decoration
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão” and “1º Título”

€ 2.500 - 4.000

€ 450 - 600

426

GALHETEIRO LUÍS XVI
Em prata francesa
Base em forma de barco, decoração com frisos
perlados medalhões vazados com motivos
vegetalistas relevados, laços e fitas assente em pés
vazados com grinaldas
Galhetas partidas em vidro decoradas a dourado
Falta de saleiro e pimenteiro
Marcas de garantia de Paris 1780 e de ourives LJ/MB
de Bouty, Louis Joseph Millerand registado mestre
em 1779
32x25 cm
763 g

A Louis XVI cruet set
French silver
Boat shaped stand of beaded friezes, pierced medallions of
foliage reliefs motifs, bows and ribbons on pierced garland
feet
Damaged glass cruets of gilt decoration
Salt and pepper containers missing
Paris assay-marks 1780 and maker’s mark LJ/MB de Bouty,
Louis Joseph Millerand registered as master in 1779
€ 450 - 700

427

PAR DE COVILHETES
Em prata portuguesa
Fundo liso vincado, bordo decorado com
friso de godrões e folhas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
21,5x18 cm
785 g

A pair of deep saucers
Portuguese silver
Plain grooved centre of gadrooned and foliage
decoration lip
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 450 - 600

429

PRATO COBERTO
Em prata portuguesa da baixela Leitão & Irmão
Corpo liso, bordo recortado com aplicação de
friso de godrões, tampa vincada com aplicação
de friso idêntico e pega amovível
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão” Indicação de 1º Título
Diam.: 27 cm
1607 g

A vegetable dish
Portuguese silver “Leitão & Irmão” dinner set
Plain body, scalloped lip of applied gadrooned
frieze, grooved cover of identical applied frieze and
removable handle
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão” and “1º Título”
€ 850 - 1.200

430

PRATO COBERTO
Em prata portuguesa da baixela Leitão & Irmão
Corpo liso, bordo recortado com aplicação de
friso de godrões, tampa vincada com aplicação
de friso idêntico e pega amovível
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão”
Indicação de 1º Título”
Diam.: 27 cm
1592 g

A vegetable dish
Portuguese silver “Leitão & Irmão” dinner set
Plain body, scalloped lip of applied gadrooned
frieze, grooved cover of identical applied frieze and
removable handle
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão” and “1º Título”
€ 850 - 1.200

315

314

431

TAÇA COM PÉ
Em prata portuguesa
Corpo parcialmente canelado com faixa cinzelada de
motivos vegetalistas na parte superior, assente em pé
liso circular
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e ourives da
mesma época. Gravado W. A. Sarmento
Alt.: 8 cm
Diam.: 20 cm
510 g

A footed bowl
Portuguese silver
Part fluted body of chiselled foliage band to upper section,
on four plain circular foot
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark. Engraved W.A.Sarmento
€ 260 - 350

432

TAÇA COM PÉ
Em prata portuguesa
Corpo circular parcialmente canelado com bordo de vincos
assente em pé circular com friso perlado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma
época
(inscrição Taça Altacar 1953-1954)
Alt.: 10 cm
Diam.: 19,5 cm
583 g

A footed bowl
Portuguese silver
Part fluted body of grooved lip on a beaded circular foot
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
(inscribed Taça Altacar 1953-1954)
€ 300 - 400

435

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
Em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX
Decoração neo clássica, corpo parcialmente canelado, gomada na parte superior, tampas em
forma de campânulas rectangulares encimadas por pomo canelado
Pegas em madeira exótica torneada
Composto por: bule cafeteira, leiteira e açucareiro
Marcas de ensaiador do Porto (P-28.0) e de ourives (P-166.0) António Pereira Soares citado
de 1797 a 1825 e (P- 511.0) Manuel de Moura usada de 1795 a 1801
Alt.: 29 cm
3221 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1883
pp. 222, 252,319

A tea and coffee set
Portuguese silver
Neoclassical decoration with part fluted and gadrooned body and domed rectangular covers surmounted
by fluted pommel
Exotic timber turned handle
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Oporto assay-mark (P-28.0) and maker’s mark (P-166.0) António Pereira Soares referred 1797-1825 and
(P-511.0) Manuel de Moura used 1795-1801
€ 2.100 - 3.000

433

AÇUCAREIRO
Em prata portuguesa
Em formato circular com caneluras espiraladas, asas em
forma de folhas e botão de tampa em madeira torneada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 10 cm
Diam.: 10,5 cm
379 g

A sugar bowl
Portuguese silver
Circular shaped of spiralled fluting, flower shaped handles and
turned lid pommel
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) ad same date maker’s mark
€ 200 - 300

434

PAR DE CASTIÇAIS BAIXOS
ELECTRIFICADOS
Em prata portuguesa
Decoração neoclássica com caneluras
Assentes em base quadrangular em pés de esferas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época

A pair of low candlesticks wired for electricity
Portuguese silver
Neoclassical fluted decoration
Resting on a square ball feet stand
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 180 - 250

436

TERRINA COM TAMPA
Em prata portuguesa
Formato circular, corpo e tampa parcialmente
canelados com friso de godrões
Botão de tampa em forma de morango com
ramagem, asas salientes trabalhadas assente em
pé circular
Contraste Águia 833/1000 e de ourives da
mesma época
Alt.: 20 cm
Diam.: 21 cm
1192 g

A tureen with cover
Portuguese silver
Circular shaped, part fluted body and cover of
gadrooned frieze
Strawberry lid pommel with foliage and protruding
handles on a circular foot
Eagle hallmark 833/1000 and same date maker’s mark
€ 720 - 1.000

317

316

437
BULE

Em prata inglesa
Corpo parcialmente facetado com bordo
de godrões
Tampa em cúpula com idêntica decoração,
pomo e pega em madeira entalhada
Marcas de garantia de Birmingham 193233 e de fabricante Adie Brothers
(sinais de uso amolgadelas)
Alt.: 15 cm
390 g

A teapot
English silver
Part faceted body of gadrooned border
Dome shaped cover of identical decoration with
carved wooden handle and lid pommel
Birmingham assay-mark 1932-33 and maker’s
mark Adir Brothers
(signs of wear and dents)

440

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ COM TABULEIRO
Em prata portuguesa
Corpo liso parcialmente canelado na base, com friso de godrões no bordo
Tampas com idêntica decoração com pomo em madeira entalhada e pegas em madeira exótica
Tabuleiro com cantos arredondados e asas salientes lisas
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e de ourives da mesma época
Alt.: 23 cm
5918 g

A tea and coffee set with tray
Portuguese silver
Plain body part fluted to base and gadrooned frieze to rim
Covers of identical decoration with carved pommels and exotic wood handles
Rounded corners tray with plain protruding handles
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and same date maker’s mark
€ 4.000 - 5.000

€ 180 - 220

438

TABULEIRO CIRCULAR
Em prata portuguesa
Fundo liso com aba de gradinha assente
em 3 pés vazados
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 33,5 cm
1062 g

A circular tray
Portuguese silver
Plain centre of pierced gallery on 3 pierced feet
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 450 - 700

441

TERRINA COM TAMPA E PRATO

439

CESTO COM ASA MÓVEL
Em prata portuguesa
Corpo formado por fios a partir de base
lisa hexagonal
Asas em fios entrelaçados com aplicação
central de chapa recortada com inscrição
6 de Janeiro 1897
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.: 36,5 cm
728 g

Em prata portuguesa
Formato circular, corpo canelado com bordo de
godrões, tampa com decoração idêntica e pomo em
forma de bolbo de flor
Asas salientes caneladas, assente em pé torneado liso
com friso de godrões
Prato em círculo com a mesma decoração
Grelha vazada em prata dourada
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 23,5 cm
3100 g

A hinged handle basket
Portuguese silver
Wite body on hexagonal plain base
Intertwined threads handle of central applied
plate inscribed “6 de janeiro 1897)
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

A tureen with cover and presentoir
Circular shaped, fluted body of gadrooned lip, cover of
identical decoration and flower shaped lid pommel
Protruding fluted handles, resting on a plain turned stand of
gadrooned frieze
Circular presentoir of identical decoration
Pierced gilt silver grid
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s
mark

€ 550 - 800

€ 1.700 - 2.200

319

318

442

445

Em prata portuguesa
Fundo liso com bordo perlado
Contraste Javali 833/1000 (18871938) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 28, 5 cm
987 gr.

Em prata portuguesa
Decoração neoclássica, corpo parcialmente canelado e vincado
com friso perlado na parte superior do gargalo e base
Asa perdida em voluta com remates de folhas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso, pequena amolgadela e enchimento no pé)
Alt.: 37 cm
1162 g

PAR DE PRATOS

Pair of dishes
In portuguese silver
Plain background with beaded edge
Contrast Javali 833/1000 (1887-1938) and
goldsmiths from the same period
(signs of use)
€ 500 - 600

GRANDE JARRO

A large jug
Portuguese silver
Neoclassical decoration of part fluted and grooved body with beaded
frieze to rim and base
Floating handle of foliage finial
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
(signs of wear, minor dent and filled base)
€ 850 - 1.000

443

QUATRO PRATOS DE
SOBREMESA
Em prata portuguesa
Fundo liso com bordo perlado
Contraste Águia 916/1000 (19381984) e de ourives Leitão & Irmão
Indicação de 1º Título
Diam.: 18 cm
992 g

Four dessert plates
Portuguese silver
Plain centre of beaded lip
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984)
and maker’s mark Leitão & Irmão
Stamped “1º Título”
€ 750 - 1.000

446

OITO LAVABOS
Em prata portuguesa
Corpo liso com bordo perlado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
“Ourivesaria da Guia”
Diam.: 10 cm
812 g

Eight finger bowls
Portuguese silver
Plain cup of beaded lip
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark Ourivesaria da Guia
€ 570 - 900

444

PAR DE COVILHETES
Em prata portuguesa
Formato quadrangular com cantos
recortados, fundo liso e bordo com
aplicação de friso com vincos
Marcados “VZ”, Van Zeller
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives João Joaquim Monteiro
Gravado “Guia Lisboa”
19x19 cm
1007 g

A pair of plates
Portuguese silver
Plain centre of beaded lip
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
(signs of wear)
€ 1.000 - 1.500

447

SEIS LAVABOS
Em prata portuguesa
Corpo liso com bordo perlado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.: 10,5 cm
811 g

Six finger bowls
Portuguese silver
Plain cups of beaded lip
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 450 - 700

321

320

448

BULE

Em prata inglesa, 1ª metade séc.
XIX
Corpo esférico achatado com
vincos longitudinais
Tampa canelada com pomo
em forma de cúpula e pega em
madeira exótica trabalhada
Marcas de garantia de Londres
Lion Passant 1821-22 e de
fabricante Joseph Angel
(sinais de uso, pequena
amolgadela)
Alt.: 15 cm
Diam.: 16 cm
735 g

A teapot
English silver, 1st -half 19th century
Spherical body of horizontal grooves
Fluted cover of dome pommel and
carved exotic timber handle
London assay-marks Lion Passant
1821-22 and maker’s mark Joseph
Angel
(sings of wear, minor dent)
€ 400 - 500

451

PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa, sec. XIX
Decoração segundo modelo séc. XVIII
Copo em forma de flor sobre fuste canelado, nó
vazado com motivos geométricos e pé em forma
de folha
Assenta em base oval vazada com 4 pés recortado
sobre esferas
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-49) Joaquim
Miguel Gonzaga da Costa (1879-1881)e de ourives
(L-76..0) António Costa
Alt.: 25,5 cm
973 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 113, 119

A pair of candle sticks
Portuguese silver, 19th century
Decoration following 18th century prototype
Flower shaped body on a fluted shaft, pierced knot of
geometric motifs and leaf shaped foot
Resting on an oval pierced stand of 4 scalloped feet
resting on spheres
Lisbon assay-marks (L-49) Joaquim Miguel Gonzaga da
Costa (1879-1881) and maker’s mark (L-76.0) António
Costa
€ 1.000 - 1.400

449
BULE

Em metal prateado inglês
Corpo liso, topo com friso de vincos
Pega e botão de tampa em madeira escura
Alt.: 13,5 cm

A teapot
English silverplate
Plain body, grooved frieze to top
Dark wooden handle and lid pommel

452

€ 80 - 100

GALHETEIRO
Em prata portuguesa
Estilo neoclássico, composto por dois suportes
para galhetas decorados com folhagem e bordo de
feixe de fios com enrolamento de fitas cruzadas
Haste com idêntica decoração assente em base
oval com 4 pés em forma de bolotas
Duas galhetes com tampa em vidro lapidado
Contraste Javali 916/1000 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Gravado A.L. de Souza
30,5x29x21 cm
1300 g

450

BULE COM TREMPE E LAMPARINA
Em metal prateado inglês
Corpo e suporte lisos com pés em sapata
Pega e botão de tampa em madeira
escurecida
Alt.: 24 cm

A tea kettle with stand and burner
English silverplate
Plain body and stand of slipper feet
Darkened wooden handle and lid pommel

A cruet set
Portuguese silver
Neoclassical style with two cruet holders of foliage
decoration and rim with bundle of threads and crossed
ribbon scrolls
Shaft of identical decoration raising from oval stand of
four acorn shaped feet
Two cut glass cruets and stoppers
Boar hallmark 916/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
Engraved A.L. de Souza
€ 1.000 - 1.400

€ 50 - 70

323

322

453

455

Em prata portuguesa
Profusa decoração repuxada e cinzelada
com diversas flores folhagem e animais
mitológicos emoldurando reservas lisas,
tendo ao centro aplicado escudo com as
armas reais de Portugal
Contraste Águia 833/1000. (1938-1984) e
de ourives
Diam.: 49 cm
1679 g

Em prata portuguesa
Profusa decoração repuxada gravada e cinzelada com aletas, volutas, folhagens e reservas lisas
em escudete
Bico em cole de cisne com remate de cabeça de animal, tampas com idêntica decoração com
pomo em forma de bolbo
Asas em voluta com remates de folha, assente em pé circular recortado
Composto por bule, cafeteira , leiteira e açucareiro
Tabuleiro rectangular com a mesma decoração e asas salientes em forma de aletas
Contraste Águia 833/1000 (1887-1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 26,5 cm
6060 g

GRANDE SALVA DE SUSPENSÃO

A large suspension salver
Portuguese silver
Profuse repousse and chiselled decoration
with flowers, foliage and mythological animals
framing blank cartouches and centred by
armorial shield with Portuguese Royal crest
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
maker’s mark
€ 1.100 - 1.500

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ COM TABULEIRO

A tea and coffee set with tray
Portuguese silver
Profuse repousse, engraved and chiselled decoration with winglets, volutes, foliage and plain shield shaped
frames
Swan neck spout of zoomorphic finial and covers of identical decoration and bulb pommel
Volute handles of leaf finial, and scalloped circular foot
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Rectangular tray of identical decoration and winglet shaped protruding handles
Eagle hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date maker’s mark
€ 3.100 - 3.600

454

PAR DE CANDEEIROS
Em prata portuguesa
Abat-jour com trabalho repuxado e vazado
com flores e ramos de flores
Fuste torneado canelado assente em base
circular com idêntica decoração
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 21 cm
1239 g

A pair of lamps
Portuguese silver
Repousse and pierced lampshade with flowers
and flower bouquets
Turned fluted shaft on a circular base of
identical decoration
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 500 - 700

325

324

459
456

SERVIÇO DE CHÁ E DE
CAFÉ COM TABULEIRO
Em prata alemã
Corpo e tampa lisos com
vincos espiralados
Asa em voluta, assente em 4
pés em pata de animal
Tabuleiro liso recortado com
bordo de vincos largos
Marcas de garantia
Alemanha 800/1000 séc. XX
Alt.:24 cm
3143 g

A tea and coffee set with tray
German silver
Plain body and cover of
spiralled grooves
Volute handle, on 4 zoomorphic
feet
Plain scalloped tray of broad
grooved lip
German assay-marks 800/1000,
20th century

AÇUCAREIRO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Corpo em forma de sino gravado com com folhagem e botão
de tampa em bolbo
Asas salientes assente em base com 4 pés com decoração
relevada
Marcas de ensaiador do Porto (P-40.0) e de ourives (P241.0) Domingos João Ferreira registado em 1879
Alt.: 16 cm
560 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV/1887
pp. 225, 266

A sugar bowl
Portuguese silver, 19th century
Bell shaped body of engraved decoration with foliage and bulb lid
pommel
Protruding handles and on 4 reliefs decoration feet
Oporto assay-mark (P-40.0) and maker’s mark (P-241.0) Domingos
João Ferreira registered 1879
€ 350 - 450

460

CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA
Em prata portuguesa, séc. XIX
Corpo em forma de abóbora com profusa decoração relevada,
cinzelada e gravada com motivo motivos vegetalistas e aletas
Bico com vincos e frisos perlados
Suporte com idêntica decoração assente em 4 pés trabalhados com
remates concheados
Marcas de ensaiador do Porto (P-55) e de ourives (P-549.0) Augusto
César Trindade Machado citado em 1887 e 1892
Alt.: 43 cm
3376 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 231, 326

A tea kettle with stand and burner
Portuguese silver, 19th century
Pumpkin shaped body of profuse reliefs, chiselled and engraved decoration with
foliage motifs and winglets
Spout of grooves and beaded friezes
Stand of identical decoration resting on 4 shell finial feet
Oporto assay-mark (P-55) and maker’s mark (P-549.0) Augusto César Trindade
Machado referred 1887 and 1892
€ 1.800 - 2.400

€ 1.300 - 1.700

457

INVULGAR FRUTEIRO
Em prata portuguesa
Decoração de fundo liso aba levantada,
ondulada e parcialmente canelada, vazada
com elementos geométricos e bordo com
aplicação de friso de folhas contraste
Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
43,5x31 cm
252 g

An unusual fruit bowl
Portuguese silver
Plain centre of raised and undulating part fluted
lip, pierced with geometric elements and applied
foliage frieze to rim
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 900 - 1.500

461

SERVIÇO DE CHÁ

458

PAR DE TAÇAS
Em prata portuguesa
Decoração vazada de corações
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 5 cm
Diam.: 13,5 cm
252 g

Em prata portuguesa
Bojo liso decorado com aplicação de reserva lisa
assimétrica com moldura vegetalista
Botão de tampa em esfera achatada
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos e amolgadelas)
Composto por bule, cafeteira e açucareiro
Alt.: 16 cm
723 g

A pair of bowls
Portuguese silver
Pierced hearts decoration
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark

A tea set
Portuguese silver
Plain body of applied foliage framed blank and
asymmetrical cartouche
Flattened ball lid pommel
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
(signs of wear, faults and dents)
Teapot, coffee pot and sugar bowl

€ 120 - 160

€ 350 - 450

327

326

462

CAIXA DE TOUCADOR
Em prata portuguesa
Corpo liso em forma elíptica
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão”
(pequena amolgadela na tampa)
5,8x15x9,5 cm
538 g

A dressing box
Portuguese silver
Elliptic shaped body
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão”
(minor dent to cover)
€ 300 - 450

463

CAIXA PARA CHARUTOS
Em prata portuguesa lisa
Interior forrado a madeira, tampa gravada Humberto
23. VIII. 1954
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
5,5x25x15 cm
1372 g

A cigar box
Portuguese plain silver
Wooden lined interior, engraved cover “Humberto
23.VIII.1954”
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 750 - 1.000

467

ESPELHO DE MESA
Em prata francesa
Moldura com profusa decoração repuxada
com grinaldas, folhagens aletas enrolamentos
em estilo revivalista romântico e com
representação de duas águias de perfil,
encimado por reserva com flor de lis
Aplicada sobre base de madeira recortada
Marcas de garantia de França, Cabeça de
Minerva 950/1000 séc. XIX/XX
45,5x30 cm

A table top mirror
French silver
Repousse decoration frame with garlands, foliage,
winglets and scrolls in the revival Romantic style
and with two profiled eagles surmounted by
cartouche with fleur de Lys
On a scalloped wooden lining
French assay-marks, Tête the Minerve 950/1000,
19th / 20th century
€ 600 - 800

468

FRASCO COM TAMPA

464

CAIXA PARA CHARUTOS
Em prata portuguesa lisa
Com dedicatória gravada no interior da
tampa
Forrada a madeira
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
16x11 cm
477 g

A cigar box
Plain Portuguese silver
Engraved dedication to inner cover
Wooden lined
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 260 - 320

465

CAIXA PARA CIGARROS
Em prata portuguesa lisa
Forro em madeira tampa com gravação
18.7.1957
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984)
(sinais de uso)
11,5x9 cm
320 g

A cigarette box
Plain Portuguese silver
Wooden lined
Cover engraved 18.07.1957
Eagle hallmark 916/1000 (1985-2020)
(signs of wear)
€ 180 - 250

Em prata portuguesa
Corpo alto oitavado com decoração de
faixa relevada com flores na base e topo
Tampa com idêntica decoração
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
punção Leitão & Irmão
Alt.: 12 cm
283 g

A bottle and stopper
Portuguese silver
Octagonal body of reliefs decoration with
flowers to base and top
Identical decoration to stopper
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and
maker’s mark Leitão & Irmão
€ 300 - 400

470

INVULGAR BILHETEIRA

469

CONJUNTO DE TOUCADOR

466

CAIXA PARA CIGARROS
Em prata portuguesa lisa
Forro em madeira
Contraste Águia 835/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso e pequenas amolgadelas na
tampa)
16x11 cm
402 g

A cigarette box
Plain Portuguese silver
Wooden lined
Eagle hallmark 835/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
(signs of wear and minor dents to cover)
€ 220 - 300

Em prata portuguesa
Composto por: taça, aneleira, 3 frascos em
vidro gravado, 4 escovas e um espelho de
mão (10 peças)
Decoração relevada de faixas de
malmequeres e motivos vegetalistas
estilizados
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e
punção Leitão & Irmão
Indicação de 1º Título

A dressing table set
Portuguese silver
Bowl, small dish, 3 engraved glass bottles, 4
brushes and one hand held mirror (10 pieces)
Reliefs decoration with daisies and stylised
foliage bands
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) and
maker’s mark Leitão & Irmão
Stamped “1º Título”

Em prata holandesa, séc. XIX
Base decorada com cena bíblica Cristo e
Samaritana
Aba repuxada com frutos e pega moldada
em figura de busto de anjo
Marcas de garantia Holanda, séc. XIX
25,5x15 cm
395 g

An unusual card case
Dutch silver, 19th century
Bible scene decoration depicting Christ and the
Samaritan
Repousse lip with fruits and moulded handle of
angel bust
Holland assay-mark, 19th century
€ 300 - 500

€ 400 - 600

329

328

471

CÁLICE COM PATENA
Em prata
Segundo modelo do séc. XVIII
Corpo liso torneado assente em pé alteado
Interior dourado
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 25,5 cm
447 g

A chalice with paten
Silver
After an 18th century model
Plain turned decoration on a tall foot
Inner gilding
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art.
2º, nº.2 C
€ 400 - 600

472

INVULGAR LAMPARINA
Em prata portuguesa
Corpo formado por fios contendo no interior pavio
enrolado, assente em pé circular
Tem apagador e pega
Contraste Águia 835/1000 e punção Delmar Gomes
Pinheiro
Alt.: 17 cm

An unusual burner
Portuguese silver
Wire structure having inner rolled wick, on a circular foot
With candle snuffer
Eagle hallmark 835/1000 and maker’s mark Delmar Gomes
Pinheiro
€ 550 - 750

474

GRANDE TAMBULADEIRA
Em prata portuguesa, séc. XVIII
Modelo tradicional, lobolado com fundo e base decorados com motivos
vegetalistas repuxados
Pegas salientes em voluta
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-25)Vitorino dos Santos Pereira datável de 17271755 e de ourives (L-153.0) António Rodrigues Colaço citado em 1761
Alt.: 8 cm
Diam.: 16 cm
257 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 107, 133

A large winetaster
Portuguese silver, 18th century
Traditional lobate format with base of repousse foliage decoration
Protruding volute handles
Lisbon assay-mark (L-25) Vitorino dos Santos Pereira datable 1727-1755 and maker’s mark
(L-153.0) António Rodrigues Colaço referred 1761
€ 1.500 - 2.000

473

TINTEIRO
Em prata portuguesa, 1ª metade do séc. XIX
Composto por bandeja recortada com vincos gravados,
tinteiro areeiro, sineta e recipiente para penas
Assenta em 4 pés de enrolamentos
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-37.0) e de ourives (L333.0) João Ferreira Coimbra (1778-1814)
(sinais de uso algumas amolgadelas)
23x13 cm
519 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 109, 164

An inkwell
Portuguese silver, 1st-half 19th century
Scalloped grooved tray with inkwell, sand pot, bell and quill
holder
On four scroll feet
Lisbon assay-marks (L-37.0) and maker’s mark (L-333.0) João
Ferreira Coimbra (1778-1814)
(signs of wear and some dents)

475

PEQUENA TAMBULADEIRA
Em prata europeia, séc. XIX
Corpo lobulado, com frutos repuxados e
cinzelados e asas em voltas trabalhadas
Marcas e contra marcas de garantia
francesas 800/1000, séc. XIX
4,2 cm
32g

A small wine taster
European silver, 19th century
Lobate body of repousse and chiselled fruits and
volute handles
French assay-marks and counter marks
800/1000, 19th century
€ 500 - 700

€ 300 - 400

331

330

476

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ D. JOSÉ
Em prata portuguesa
Corpo decorado com motivos florais cinzelados, assente em pés com
concheados e remate de enrolamentos
Tampas em campânula com pomo em bolbo de flor, bico em cole de cisne
com decoração de folhagem, pegas em madeira exótica entalhada
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Bule e açucareiro com marcas de posse IIDC e marcas de ourives atribuível a
Luís José Eloy da Silva (1766-1809)
(sinais de uso, defeito na pega)
Alt.: 35 cm
3473 g

A D.José tea and coffee set
Portuguese silver
Chiselled floral decoration on shell feet and scroll finial
Domed covers of flower pommel, swan spout of foliage decoration and carved exotic
wooden handles
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Teapot and sugar bowl with ownership marks IIDC and maker’s mark attributable to
Luís José Eloy da Silva (1766-1809)
(signs of wear, fault to handle)
€ 7.000 - 8.000

333

332

477

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo e aba lisa recortada com aplicação de friso perlado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
“Ourivesaria Mourão” assinado Ricardo A. Luís
Diam.: 28,5 cm
555 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre and scalloped lip of applied beaded frieze
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
“Ourivesaria Mourão” signed Ricardo A. Luís

478

MOLHEIRA
Em metal prateado
Em forma de barco com colher em prata
inglesa e alma em vidro azul
5,5x13,5x 6,5 cm

A sauceboat
Silvered metal
Boat shaped of English silver ladle and blue
glass liner
€ 20 - 30

€ 250 - 300

481

PAR DE CASTIÇAIS ANTÓNIO FIRMO
DA COSTA
Em prata portuguesa
Decoração neoclássica, fuste liso torneado
assente em base sextavada recortada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-37.0) e de
ourives (L-86.0) AFC António Firmo da Costa
1793-1824
Alt.: 22,5 cm
737 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras”
séc. XV/1887
pp. 109, 121

A pair of António Firmo da Costa candlesticks
Portuguese silver
Neoclassical decoration of plain turned shaft on
scalloped hexagonal stand
Lisbon assay-mark (L-37.0) and maker’s mark (L86.0) AFC for António Firmo da Costa
€ 1.000 - 1.500

482
TAÇA

479

FRUTEIRO
Em prata portuguesa
Fundo liso com aba ondulada com friso
martelado gravado no bordo, assente em
pé circular
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão”
Alt.: 8,5 cm
Diam.: 31 cm
1046 g

A fruit bowl
Portuguese silver
Plain centre of undulating lip of hammered and
engraved border frieze on a circular foot
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão”
€ 550 - 750

480

FRUTEIRO
Em prata portuguesa
Corpo liso bordo recortado com friso
perlado
Contraste Águia 833/1000. (1938-1984) e
de ourives da mesma época
“Joalharia do Carmo”
Diam.: 22 cm
522 g

A fruit bowl
Portuguese silver
Plain body of scalloped lip with beaded frieze
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
“Joalharia do Carmo”

Em prata portuguesa, séc. XIX
Corpo liso com aplicação de friso de vincos no topo
Assente em pé circular
Marcas de ensaiador do Porto (P-32.oc) e de ourives
(P-113.0) António José Martins citado entre 1865 e
1893
Alt.: 8,5 cm
Diam.: 20,5 cm
562 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 223, 242

A bowl
Portuguese silver, 19th century
Plain body of applied grooved frieze to top
On a circular foot
Oporto assay-mark (P-32.oc) and maker’s mark (P-113.0)
António José Martins referred 1865-1893

483

JARRO
Em prata portuguesa
Corpo liso com friso de godrões na boca
e no pé
Asa em voluta com remate de folha
Interior dourado
Contraste Águia 833/1000 (1983-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 33 cm
967 g

A jug
Portuguese silver
Plain body of gadrooned frieze to lip and foot
Volute handle of leaf finial
Gilt interior
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 500 - 800

€ 350 - 450

€ 240 - 300

335

334

484

JARRO COM TAMPA
Corpo bojudo em vidro lapidado com montagens
em prata
Asa gargalo e base com decoração relevada de
motivos vegetalistas, acantos, flores e folhagem
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e punção
Topázio
Alt.: 30,5 cm

A jug with cover
Cut glass bulging body with silver mounts
Handle, lip and base of foliage, acanthus and flowers
reliefs decoration
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) stamped “Topázio”
€ 140 - 250

485

GALHETEIRO
Em prata portuguesa
Composto por duas galhetas com tampa em vidro
lapidado
Base oval com decoração repuxada e cinzelada de aletas
concheados e acantos
Haste trabalhada com os mesmos motivos
Contraste Águia 925/1000 (1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 30 cm
909 g

A cruet set
Portuguese silver
Two cut glass cruets with stoppers
Oval stand of repousse and chiselled winglets, shells and
acanthus decoration
Shaft of identical decoration
Eagle hallmark 925/1000 (1985-2020) and same date maker’s
mark

488

PEQUENA TAÇA
Em prata irlandesa
Corpo gomado com bordo recortado assente em 3
pés com cabeça e pata de leão
Marcas de garantia de Dublin 1901-2 e de ourives
West & Son
Alt.: 5,5 cm
Diam.: 10,5 cm
152 g

A small cup
Irish silver
Gadrooned body of scalloped lip on three lion feet
Dublin assay mark for 1901-2 and maker’s mark West &
Son
€ 120 - 180

€ 500 - 750

489

JARRA
Em prata portuguesa
Corpo liso em forma de urna com
aplicação de dois mascarões com
argolas suspensas
Base e topo com frisos vincados
Contraste Javali 833/1000 (18871938) e de ourives da mesma
época
(pequena amolgadela)
Alt.: 31 cm
1300 g

A vase
Portuguese silver
Plain urn shaped body with two
applied classical masks of suspended
rings
Grooved friezes to base and rim
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938)
and same date maker’s mark
(minor dent)
€ 1.000 - 1.200

490

ANELEIRA

486

PAR DE SALEIROS
Em prata portuguesa
Corpo em formato oval com decoração vazada,
assente em 4 pés de sapata
Almas em vidro azul
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
5x9x6,5 cm
197 g

A pair of salt cellars
Portuguese silver
Oval shaped body of pierced decoration resting on four
slipper feet
Blue glass liners
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark

487

MOLHEIRA COM COLHER
Em prata
Corpo liso com aplicação de friso com folhagem na
base e bordo Asa em voluta lisa
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Alt.: 14,5 cm
190 g

A sauceboat with spoon
Silver
Plain body of applied foliage frieze to base and lip
Plain volute handle
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark

Em prata portuguesa
Formato oval, fundo liso, aba decorada com friso
relevado e gravado de grinaldas e bordo com feixe de
fios e enrolamento de fita
Assente em 4 pés vazados
Contraste Javali 916/1000 (1938-1984) e punção “Leitão
& Irmão”
18,5x12,5 cm
287 g

A dish
Portuguese silver
Oval shaped, plain centre and lip of engraved and reliefs
garlands decoration and rim with bundle of threads and ribbon
scroll
On four pierced feet
Boar hallmark 916/1000 (1938-1984) stamped “Leitão &
Irmão”

491

INVULGAR GRANDE TINTEIRO
Em vidro moldado com montagem em
prata
Tampa e base decoradas com faixas
gravadas com motivos vegetalistas
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 14 cm
Diam.: 14,5 cm

An unusual large inkwell
Silver mounted moulded glass
Cover and stand of engraved foliage bands
decoration
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 600 - 900

€ 200 - 300

€ 120 - 150

€ 200 - 300

337

336

492

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo gravado com reserva lisa e paquife,
aba vazada com decoração de acantos,
flores, medalhões e aletas
Assente em 3 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.a. 27 cm
334 g

A salver
Portuguese silver
Engraved centre of blank cartouche and
mantling, pierced lip of acanthus, flowers,
medallions and winglets decoration
On three feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 140 - 250

495

CASTIÇAL BAIXO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Fuste torneado gravado com faixas de palmitos, palmas
e conteados, assente em base quadrangular decorada
com figuras e animais mitológicos
Assente em 4 pés de garra
Marcas de ensaiador do Porto (P-28.0) Alexandre
Pinto da Cruz usada de 1810 a 1939 e de ourives não
identificado
Alt.: 11,5 cm
273 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 222

A low candle stick
Portuguese silver, 19th century
Turned shaft engraved with palm frieze and beading, on a
square stand with figures and mythological animals decoration
On four claw feet
Oporto assay-mark (P-28.0) Alexandre Pinto da Cruz for 18101839 and unidentified maker’s mark
€ 160 - 220

493

SALVA

496

Em prata portuguesa
Fundo gravado com reserva lisa e paquife; aba
recortada e vazada com decoração relevada de
flores, concheados, volutas e folhagem
Assente em 3 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
(defeito no bordo)
Diam.: 27 cm
350 g

GALHETEIRO

A salver
Portuguese silver
Engraved centre of blank cartouche and mantling, pierced
lip of flowers, shells, volutes and foliage reliefs decoration
On three feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
(fault to rim)

A cruet set
English silver
Lobate stand of beaded frieze and pierced decoration of geometric motifs,
foliage, scrolls, shells and acorns. Central engraved cartouche with mantle
On four claw and ball feet
Four cut glass cruets
London assay marks Lion Passant for 1842-3

€ 150 - 200

Em prata inglesa
Base lobolada com friso perlado e decoração vazada com motivos
geométricos folhas, enrolamentos conchas e bolotas tendo uma
reserva gravada com timbre
Assenta em 4 pés de garra e bola
Composto por 4 galhetes em vidro lapidado
Marcas de garantia de Londres Lion Passant de 1842-3
Alt.: 21 cm
300 g

€ 150 - 250

497

SALVA D. JOSÉ
Em prata portuguesa, 1ª metade séc. XVIII
Fundo cinzelado com moldura vegetalista tendo ao centro
reserva lisa com escudete e paquife encimado por coroa
Aba vincada decorada com duplo friso de enrolamentos e
folhagem larga
Assenta em 3 pés com decoração vazada de flores aletas e
concheados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-25.0) Victorino dos Santos
Pereira datável de 1727-1755 e de ourives (L- 538.0) Manuel
Tavares citado em 1690
Remarcada com duas cabeças de velho
Diam.: 32 cm
652 g

A D.José salver
Portuguese silver, 1st-half 18th century
Chiselled centre of foliage frame centred by blank cartouche with
shield and mantle surmounted by coronet
Grooved lip of double scroll and broad foliage frieze
On three pierced feet of floral, winglets and shells decoration
Lisbon assay-mark (L-25.0) Victorino dos Santos Pereira datable
1727-1755 and maker’s mark (L-538.0) Manuel Tavares, referred
1690
Later stamped with two Elder’s Head marks
€ 1.300 - 2.000

494

PEQUENA SALVA
Em prata portuguesa
Fundo gravado com reserva lisa com moldura
vegetalista, aba recortada com decoração relevada
de flores e folhagem
Assente em 3 pés trabalhados
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Diam.: 21 cm
158 g

A small salver
Portuguese silver
Engraved centre of blank cartouche and foliage frame,
scalloped lip of flowers and foliage reliefs decoration
On three feet
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 60 - 80

339

338

498

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba recortada com decoração
relevada e gravada de concheados e aletas
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 23 cm
129 g

A salver
Portuguese silver
Plain centre, scalloped lip of reliefs and engraved
decoration with shells and winglets
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 50 - 60

499

GRANDE PRATO DE ARROZ
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba vincada com bordo
recortado com sulcos
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época “Ourivesaria
do Carmo”
Diam.: 40 cm
1642 g

A large serving platter
Portuguese silver
Plain centre of grooved lip and scalloped rim
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark “Ourivesaria do Carmo”
€ 450 - 6.005

501

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
Em prata inglesa
Bojo ovalado decorado com faixas cinzeladas de motivos vegetalistas e águias, com
reserva monogramada, assente em 4 pés de bola
Botão de tampa em madeira de freixo
Composto por bule, biscoiteira, leiteira e açucareiro
Marcas de garantia de Londres Lion Passant 1808-9 e de ourives Alexander Field
Alt.: 17 cm
1445 g

A tea and coffee set
English silver
Teapot, biscuit barrel, milk jug and sugar bowl
Oval shaped body of chiselled foliage and eagles decoration with monogrammed cartouche
On 4 ball feet
Ash lid pommel
London assay mark Lion Passant, date letter for 1808-9 and maker’s mark Alexander Field
€ 700 - 1.000

502

PAR DE PRATOS DE ARROZ
Em prata portuguesa
Fundo e aba lisa com bordo decorado
com friso martelado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
punção “Leitão & Irmão”
Modelo depositado
Diam.: 35,5 cm
2070 g

500

SEIS LAVABOS
Em prata portuguesa
Corpo liso, bordo decorado com friso
vegetalista relevado
Interior dourado
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma época
Alt.: 5 cm
Diam.: 10 cm
590 g

A pair of serving plates
Portuguese silver
Plain centre and lip of hammered rim frieze
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) stamped
“Leitão & Irmão”
Registered model
€ 1.150 - 1.600

A set of six finger bowls
Portuguese silver
Plain body of foliage reliefs rim
Inner gilding
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 300 - 450

341

340

505

CONJUNTO DE QUATRO SALEIROS

503

FAQUEIRO COMPLETO PARA SEIS
PESSOAS
Em metal prateado cabos em violino
Fabricado em Sheffield para Marks of
Gurzon street
Composto por : colheres de sopa, garfos
e facas de mesa, garfos e facas de peixe,
colheres, garfos e facas de sobremesa,
colheres de chá e colheres de café

A six cover canteen of cutlery
Silvered metal of violin shaped handles
Made in Sheffield for Marks of Garzon Street
Soup spoons, meat forks and knives, fish forks
and knives, dessert spoons, forks and knives, tea
spoons and coffee spoons
€ 250 - 400

Em prata portuguesa
Corpo em forma de barco, bordo com friso
de godrões
Assente em 4 pés de sapata
Três têm alma em vidro azul
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
3,5x9x7,2 cm
333 g

A set of four salt cellars
Portuguese silver
Boat shaped of gadrooned frieze
On four slipper feet
Three with blue glass liners
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 200 - 350

506

FRUTEIRO OVAL COM PÉ
Em prata portuguesa
Fundo liso com cercadura relevada de folhas e
volutas
Aba levantada, canelada com bordo decorado com
motivos vegetalistas e aletas repuxadas
Asas salientes com trabalho idêntico, assente em pé
liso com friso conteado
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
8,5x43,5x27,5 cm
828 g

504

FAQUEIRO PARA SEIS PESSOAS
Em prata portuguesa modelo meia cana
Composto por: colheres de sopa, garfos e
facas de mesa, colheres, garfos e facas de
sobremesa, colheres de chá e de café
Contraste Javali 833/1000. (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, alguns cabos descolados)
2050 g

A six cover canteen of cutlery
Portuguese silver, “meia-cana” pattern
Soup spoons, meat forks and knives, dessert
spoons, forks and knives, tea and coffee spoons
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
(signs of wear, some loose handles)
€ 1.200 - 1.600

An oval footed fruit bowl
Portuguese silver
Plain centre of foliage and volutes reliefs border
Raised fluted handle of border decoration with foliage and
repousse winglets
Protruding handles of identical decoration, resting on a
plain foot of beaded frieze
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 700 - 800

507

CESTO COM ASA MÓVEL
Em prata portuguesa
Formato circular, fundo liso com cercadura de aletas,
aba levantada, recortada com decoração relevada
de acantos, aletas e flores
Asa formada por 2 fios com aplicação de medalhão
central
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
Diam.: 29 cm
377 g

An articulated handle basket
Portuguese silver
Circular shaped of plain base and winglets border, raised
scalloped lip of acanthus, winglets and flowers reliefs
decoration
Two wire handle of applied central medallion
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 160 - 220

343

342

508

GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba elevada vincada com feixe enrolado por fita e aplicação de flores e folhas
Bordo recortado com asas salientes em forma de folhas
Contraste Javali 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma época
“Santos Porto”
75x44,5 cm
4590 g

A large tray
Portuguese silver
Plain centre of raised and grooved lip with ribbon tied sheaf and applied flowers and foliage
Scalloped rim of protruding leaf shaped handles
Boar hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
“Santos Porto”
€ 2.500 - 3.000

510

PAR DE CANDELABROS DE
CINCO LUMES
Em prata portuguesa
Profusa decoração rocaille
Fuste, braços, arandelas e copos em
folhas de acanto, palmitos e diversa
folhagens entrelaçadas e volutas
Base alteada e recortada
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938)
e de ourives da mesma época
Alt.: 43 cm
4950 g

A pair of five branch candelabra
Portuguese silver
Profuse rococo decoration
Shaft, branches, drip pans and cups of
acanthus leaves, palms and diverse foliage
and volutes decoration
Raised and scalloped stand
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 2.500 - 3.000

511

CENTRO DE MESA

509

PAR DE SALEIROS
Em prata possivelmente francesa
Folha gravada com nervuras e interior dourado, assente sobre base
com decoração relevada e gravada com folhagem
As conchas têm gravadas no verso brasão de armas
França, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº.
2, nº. 2 , alínea c
4x8x7 cm
340 g

Em prata e cristal lapidado
Taça assente em base oval parcialmente
gomada com duas reservas monogramadas
e duas pegas esculpidas em figura de dragão
de asas abertas
Pés em pata de animal
Europa, séc. XIX com indicação de 800/1000
14x28x33 cm
538 g

A centrepiece
Silver and cut crystal
Crystal bowl resting on oval, part gadrooned stand
of two monogrammed cartouches and two carved
open winged dragon handles
Zoomorphic feet
Europe, 19th century marked 800/1000
€ 1.000 - 1.500

A pair of salt cellars
Possibly French silver
Engraved leaf with fluting and gilt interior, resting on foliage reliefs decorated
base
With engraved armorial shield to spoons
France, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 700 - 900

345

344

514

PAR DE CANDELABROS DE
QUATRO LUMES CHRISTOFLE
Em metal prateado
Com decoração gravada e relevada ao
estilo Luís XIV
Bases decoradas com frisos de conchas,
fustes canelados e bobeches gomadas
Terminais ao centro em forma de chama
Marcados nas bases
França, séc. XIX
Alt.: 46 cm

512

PAR DE REFRESCADORES
Em metal prateado
Corpo em forma de vaso com asas
salientes
Decoração relevada vegetalista e faixa de
parras e uvas
(interior com recipiente amovível)
Alt.: 28 cm

A pair of wine coolers
Silvered metal
Vase shaped vessel of protruding handles
Foliage reliefs decoration with vines and grapes
band
(removable liner)
€ 900 - 1.200

513

PAR DE SALVAS

A pair of Christofle four branch candelabra
Silvered metal
Louis XIV style engraved and reliefs decoration
Bases with shell friezes, fluted shafts and
gadrooned drip pans
Flame shaped central terminals
Marked to bases
France, 19th century
€ 1.000 - 1.500

515

RECIPIENTE PARA APERITIVOS
Em metal prateado de bordo recortado
Marcado Mappin and Webb
Inglaterra, séc. XX
23x36x27 cm

A container for appetizers
Scalloped silvered metal
Marked Mappin & Webb
England, 20th century
€ 100 - 200

Em metal prateado
Fundo com profusa decoração gravada de
motivos vegetalistas e aletas com reserva
lisa ao centro
Bordo recortado com friso de godrões e
folhagem
Assenta em 4 pés trabalhados
Diam.: 40,5 cm

A pair of salvers
Silvered metal
Centre of profuse engraved foliage and winglets
decoration with blank cartouche
Scalloped gadrooned lip of foliage decoration
On four feet
€ 400 - 500

347

346

516

SUPORTE PARA GARRAFA
Em prata portuguesa
Trabalho encanastrado, fios enrolados e
torcidos simulando verga
Contraste Águia 916/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
20x31x10,5 cm
483 g

A bottle coaster
Portuguese silver
Basket weave work, rolled and twisted threads
simulating wicker
Eagle hallmark 916/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 400 - 600

517

CONCHA DE SOPA
Em prata portuguesa
Cabo liso com topo facetado
Marcas de ensaiador de Faro (F-14) não
identificado e de ourives AJT (F-9.0)
Séc. XIX
189 g

A soup ladle
Portuguese silver
Plain handle of faceted top
Faro assay-mark (F-14) for unidentified assayer
and maker’s mark AJT (F-9.0)
19th century
€ 180 - 300

518

PINÇA PARA PÃO
Em prata portuguesa, séc. XIX
Haste decorada com volutas e folhas com
medalhão no ponto de articulação e pá vazada
com motivos vegetalistas estilizados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-46) e de
ourives (L-613) Victor Ângelo Diniz (18251857)
230 g

Bread tongues
Portuguese silver, 19th century
Shaft of volutes and foliage decoration with
medallion and pierced forks of stylised foliage motifs
decoration
Lisbon assay-mark (L-46) and maker’s mark (L-613)
Victor Ângelo Diniz (1828-1857)
€ 350 - 450

520

519

TRÊS ESPÁTULAS DE SERVIR
Em prata portuguesa, séc. XIX
Pás com decoração vazada e cinzelada e
cabos trabalhados com vincos e motivos
vegetalistas relevados
Marcas de ensaiador do Porto (P-32) Luís
António Rodrigues de Araújo (1843-1853)
e de ourives (P113.0) António José Martins
da mesma época e (L-42) e (L-442)Joaquim
Prudêncio Vital Dias (1812-1852) Outra muito
gasta não identificável
571 g
Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 223, 242

Three serving spatulas
Portuguese silver, 19th century
Pierced and chiselled slices and grooved and reliefs
foliage decoration to handles
Oporto assay-mark (P-32) Luís António Rodrigues
de Araújo (1843-1853) and same date maker’s mark
(P-113.0) António José Martins and (L-42) and (L422) Joaquim Prudêncio Vital Dinis (1812-1852),
one other very worn and unidentifiable

CONCHA PARA SOPA
Em prata portuguesa
Cabo gravado com vincos
Marcas de ensaiador de Guimarães (G-16.0
José Baptista dos Reis usada (ca. 18011819 ) e de ourives (G-59.0a) da mesma
época
Comp.: 30 cm
182 g

521

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
Em prata portuguesa
Corpo gomado parcialmente canelado, tampa
em campânula canelada com pomo em madeira
entalhada
Pegas em madeira exótica
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
Contraste Javali 833/1000 (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Alt.: 21 cm
1646 g

A tea and coffee set
Portuguese silver
Part fluted gadrooned body, domed cover of carved
wooden lid pommel
Exotic wood handles
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Boar hallmark 833/1000 (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 800 - 1.200

522

SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
Em prata portuguesa
Corpo ovalado parcialmente canelado e tampa com idêntica
decoração
Pomo e pegas em madeira exótica entalhada
Composto por bule, cafeteira leiteira e açucareiro
Contraste Águia 833/1000 (1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso tampa um pouco empenada)
Alt.: 16,5 cm
1752 g

A tea and coffee set
Portuguese silver
Oval shaped and part fluted body with identical decoration cover
Carved exotic wood lid pommel and handles
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
Eagle hallmark 833/1000 (1938-1984) and same date maker’s mark
(signs of wear, one cover slightly bent)
€ 950 - 1.200

Bibliografia/Literature:
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos
“Inventário de Marcas de Pratas
Portuguesa e Brasileiras”
séc. XV a 1887
pp. 83, 90

A soup ladle
Portuguese silver
Grooved and engraved handle
Guimarães assay-marks (G-16.0) José Baptista
dos Reis for (ca. 1801-1819) and same date
maker’s mark (G-59.0a)
€ 100 - 180

€ 800 - 1.200
349

348

523

CÁLICE EM PRATA CHINESA COM TAMPA
Em prata chinesa
Decoração relevada com folhas e pássaros
assente em 3 pés cruzados simulando bambus
sobre base circular
Marcas de garantia chinesas, séc. XIX/XX
Alt.: 15 cm
185g

A Chinese chalice with cover
Chinese silver
Reliefs foliage and birds decoration on 3 simulated
bamboo crossed feet on a circular base
Chinese assay-marks, 19th / 20th century
€ 300 - 400

525

PAR DE CANDELABROS DE
QUATRO LUMES
Em prata portuguesa
Decoração neoclássica, fuste com vincos
fitas cruzadas e remates de folhas de
acanto
Braços em voluta com ramagens e copos
gravados com grinaldas
Contraste Javali (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Gravado na base Abel 14-8-1898 14-81923
(sinais de uso, desgaste numa rosca)
Alt.: 48 cm
2676 g

A pair of four branch candelabra
Portuguese silver
Neoclassical decoration shaft with grooves,
crossed ribbons and acanthus leaves finials
Volute branches with foliage and garland
engraved cups
Boar hallmark (1887-1938) and same date
maker’s mark
Engraved to base “Abel 14-8-1898 14-8-1923”
(signs of wear, wear to a thread)
€ 1.600 - 2.000

524

PEQUENA TERRINA COM TAMPA E PRATO
Em prata sul americana, séc. XVIII
Corpo, tampa e prato com trabalho repuxado em
dois níveis de canelados com aplicação de elementos
vegetalistas moldados e gravados, ramos com folhas
flores e frutos
Tampa encimada por elemento vegetalista assim como
os pés da terrina e do prato
Marcas de garantia de Legumbrera, Santiago de
Guatemala, séc. XVIII
Alt.: 15 cm
Diam.: 18 cm
842 g
Bibliografia/Literature:
A. Fernández/R. Munoa/J. Rabasco
“Marcas de la Plata” espanõla e virreinal
p. 352

A small tureen with cover and presentoir
South American silver, 18th century
Body, cover and presentoir of repousse decoration on two
fluted levels with applied moulded and engraved foliage
elements with foliage, flowers and fruits
Foliage lid pommel and tureen and presentoir feet
Legumbrera, Santiago de Guatemala assay-marks, 18th
century

526

JARRO COM TAMPA
Em prata portuguesa
Segundo modelo tradicional de bilha de barro
portuguesa
Corpo com decoração vegetalista gravada e cinzelada
e coração minhoto na parte frontal
Contraste Javali 916/1000 (1887-1938) e punção
“Leitão & Irmão”
Indicação de 1º Título”
(sinais de uso, amolgadelas e tampa solta)
Alt.: 21 cm
843 g

A jug with cover
Portuguese silver
After a Portuguese traditional terracotta
prototype
Engraved and chiselled foliage decoration with traditional
“Minho” heart to the front
Boar hallmark 916/1000 (1887-1938) and maker’s mark
Leitão & Irmão
Stamped “1º Título”
(signs of wear, dents and loose cover)
€ 450 - 600

€ 2.200 - 3.000
351

350

527
CAIXA PARA RAPÉ
Em ouro
Frente com decoração guilhochada, relevada e
cinzelada com esmalte branco
Centro em madrepérola raiado e emoldurado
por friso em esmalte azul cravejado com
pequenos diamantes, verso inteiramente
guilhochado
Marcas francesas de importação, Mocho, séc.
XIX/XX e de fabricante, possivelmente Suíço
5,4x4,3 cm
44.4 g

A snuff box
Gold
White enamel guilloche, reliefs and chiselled
decoration to front
Mother-of-pearl centre of radiant decoration framed
by blue enamel frieze set with small diamonds.
Guilloche decoration to back
French import marks, Owl, 19th / 20th century and
possibly Swiss maker’s mark
€ 3.600 - 4.000

529
INVULGAR VANITY CASE CLAUDINO DE OLIVEIRA

528
CAIXA PARA RAPÉ
Em ouro
Formato rectangular decorada com folhas relevadas e
cinzeladas em diversas tonalidades de ouro
Marcas de Hanau, séc. XIX
7x5 cm
72.8 g

A snuff box
Gold
Rectangular shaped of foliage reliefs decoration in various
shades of gold
Hanau marks, 19th century
€ 5.000 - 6.000

Em ouro
Corpo canelado com aplicação de elemento de inspiração
vegetalista cravejado com 13 esmeraldas, 4 rubis talhados
em forma de folha e 27 diamantes em talhe de brilhante (ca.
1.50ct)
Fecho cravejado com 10 rubis calibrados e botão da caixa
para baton em forma de flor cravejada com 6 rubis 1
diamante e friso de pequenos diamantes
Tem espelho e borla para pó de arroz
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e de ourives
Claudino de Oliveira registado em 1939
9,5x6 cm
285 g

An unusual Claudino de Oliveira vanity case
Gold
Fluted body of applied foliage inspired element set with 13 emeralds,
4 leaf shaped cut rubies and 27 brilliant cut diamonds (ca. 1.50ct)
Clasp set with 10 calibrated rubies and lipstick container flower
shaped thumbpiece set with 6 rubies and 1 diamond and small
diamonds frieze
With mirror and powder puff
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and maker’s mark
Claudino de Oliveira registered 1939
€ 6.000 - 8.000

530

531

532

533

534

CAIXA PARA LACRE COM SINETE

CAIXA PARA LACRE

ALFINETE

ALFINETE/PENDENTE

INVULGAR OVO

Em ouro de diversas tonalidades
Decorada com reservas encimadas por
laço com fitas e no interior motivos florais
pássaros animais e instrumentos musicais
brasão gravado na base
Marcas de garantia e de ourives LG
Comp.: 12 cm
35.4 g

Em ouro francês
Decorada com frisos pontilhados e faixas
cinzeladas de folhagem, com iniciais
gravadas na base
Marcas de garantia de Paris, séc. XIX/XX
Comp.: 10,4 cm
28.2 g

Em ouro
Leque com varetas articuladas vazadas
com aplicações a esmalte azul cravejado
com 6 diamantes em talhe de rosa coroada
Europa, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,alínea c
Comp.: 7 cm
19.6 g

Em ouro
Laço com fitas com pendente camafeu, figura feminina
esculpida em concha, emoldurado por friso cravejado
com diamantes em talhe rosa e pequenas turquesas
Só com marca de fabricante ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
8x4,5 cm
39.3 g

Em ouro português
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(em estojo de origem)
60.5 g

A seal wax case with seal
Various shades gold
Decoration of cartouches surmounted by bow
and ribbons and inner floral motifs, birds,
animals and musical instruments with engraved
heraldic shield
Assay marks and maker’s mark LG
€ 2.200 - 2.400

A seal wax case
French gold
Dotted friezes and chiselled foliage bands
decoration with engraved monogram to base
Paris assay-marks, 19th / 20th century
€ 1.850 - 2.000

A brooch
Gold
Fan shaped of articulated pierced ribs with
applied blue enamel elements set with 6
crowned rose cut diamonds
Europe, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.200 - 1.500

A brooch/pendant
Gold
Bow and ribbons with cameo pendant of carved shell female
figure framed by frieze set with rose cut diamonds and small
turquoises
Maker’s mark only in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.500 - 1.800

An unusual egg
Portuguese gold
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
(in the original storage case)
€ 3.000 - 4.000

535

536

537

538

BAUME & MERCIER

VACHERON & CONSTANTIN
RELÓGIO DE SENHORA

VACHERON& CONSTANTIN
RELÓGIO DE SENHORA

Em ouro amarelo
Caixa com contraste Suíço de 18 Kt,
pulseira em malha de ouro com contraste
Dragão 800/1000
Mecanismo de corda mecânica em
funcionamento
40.7 g

Em ouro branco de 18 Kt
Caixa oitavada, vizel cravejado com
diamantes em talhe de brilhante e pulseira
texturada
Mecanismo de corda mecânica, em
funcionamento
Marcas de garantia da Suíça
Em estojo de origem
36 g

INVULGAR RELÓGIO DE
REPETIÇÃO COM MOVIMENTO
MUSICAL

Relógio Baume & Mercier modelo de
homem com caixa e pulseira em ouro
Modelo Riviera
Marcas de garantia da Suíça 750/1000
nº 2173504
Tem estojo e documentos
Diam.: 3,3 cm
93.3 g

A Baume & Mercier
A Baume & Mercier Riviera model man’s watch
with gold case and strap
Swiss assay-mark 750/000 nr. 2173504
With the original case and documentation

A lady’s Vacheron & Constantin watch
Yellow gold
Swiss 18 Kt case, and gold mesh strap
hallmarked Dragon 800/1000
Mechanic winding mechanism in motion

€ 4.000 - 4.500

€ 2.000 - 3.000

A lady’s Vacheron & Constantin watch
18 Kt white gold
Octagonal case, bezel set with brilliant cut
diamonds and textured strap
Mechanic winding mechanism, in motion
Swiss assay-marks
In the original case
€ 2.500 - 3.000

Caixa em ouro de 18 Kt mostrador em
esmalte branco com numeração árabe
Chatelaine em fita de gorgorão e ouro com
3 berloques cravejados com ágatas, 2 para
sinete e uma chave de corda em ouro de
18Kt
França finais do séc. XVIII/XIX
(sinais de uso, pequeno defeito no
esmalte)
Diam.: 5,8 cm
202,5 g

An unusual repeater musical clock
18 kt gold case with white enamelled dial of
Arabic numbering
Grosgrain and gold chatelaine with 3 drops
set with agates, 2 for seal and one 18kt clock
winding key
France, late 18th / 19th century
(signs of wear, minor fault to enamel)
€ 3.000 - 3.500

539
SORET RELÓGIO DE BOLSO
Caixa em metal dourado
Mostrador em esmalte branco com
numeração árabe e vizel cravejado com
pedras incolores
Verso decorado com pintura a esmalte
policromado
Soret, séc. XVIII/XIX
Diam.: 5,4 cm
108 g

A Soret pocket watch
Gilt metal case
White enamelled dial of Arabic numbering and
bezel set with colourless stones
Polychrome enamelled painted decoration to back
Soret, 18th / 19th century
€ 600 - 800

540
RELÓGIO DE BOLSO
COMEMORATIVO DA CIDADE DE
SANTARÉM CAPITAL DO GÓTICO
Em ouro
Mostrador em esmalte branco com
numeração romana e roda de segundos
Mecanismo de corda mecânico
Verso gravado com o brasão da cidade de
Santarém
Contraste Andorinha 750/1000 (1985-2000) e
de fabricante da mesma época
Em caixa original de madeira e com
certificado de garantia
Diam.: 4,8 cm
68.8 g

A pocket watch commemorative of the City of
Santarém Capital of Gothic
Gold
White enamelled dial of Roman numbering and
seconds wheel
Winding mechanism
The back engraved with the Heraldic shield for the
City of Santarém
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2000) and
same date maker’s mark
In the original wooden case and with warrantee
certificate
€ 650 - 750

541

542

Em metal prateado
Diam.: 5 cm

RELÓGIO E CRONÓMETRO

Watch and chronograph
In silver metal
€ 220 - 250

543

544

545

RELÓGIO DE BOLSO

GRANDE RELÓGIO DE BOLSO

Em ouro
Mostrador em esmalte branco, numeração
árabe e roda de segundos
Verso gravado com volutas e reserva lisa
Tampa interior gravada “Grand Prix Paris
1900”
Marcas de garantia da Suíça 750/1000
Em bom estado de conservação
Diam.: 4,5 cm
67.6 g

Em ouro, séc. XIX
Mostrador dourado com numeração
romana decorado com aplicação de
cercadura de flores
Verso com profusa decoração relevada de
motivos vegetalistas
Marcas de garantia de Londres 750/1000
Em bom estado de conservação
Diam.: 3,8 cm
56.8 g

Em metal prateado
Mostrador em esmalte branco com
numeração romana sobre esmalte azul e
roda de segundos
Mecanismo de corda mecânica em bom
estado de conservação
Diam.: 6 cm

VACHERON & CONSTANTIN
RELÓGIO DE BOLSO

A Longines pocket watch
Gold
White enamelled dial, Arabic numbering and
seconds wheel
Reverse engraved with volutes and plain frame
Inner cover engraved “Grand Prix Paris 1900”
Swiss assay-marks 750/1000
In good condition

A pocket watch
Gold, 19th century
Gilt dial of Roman numbering with applied
floral border
Reverse of profuse reliefs decoration of foliage
motifs
London assay-marks 750/1000
In good condition

€ 800 - 1.000

€ 750 - 900

LONGINES RELÓGIO DE BOLSO

A large pocket watch
Silvered metal
White enamelled dial of Roman numbering on
blue enamel and seconds wheel
Winding mechanism in good condition
€ 160 - 200

Em ouro
Chronometre Royal
Mostrador em esmalte branco com
numeração árabe e roda de segundos
Verso com decoração raiada
Tampa interior com pequena bússola
Marcas de garantia 750/1000
Em bom estado de conservação
Diam.: 5,5 cm
132.4 g

A Vacheron & Constantin pocket watch
Gold
Chronometre Royal
White enamelled dial of Arabic numbering and
seconds wheel
Reverse of radiating decoration
Inner cover with small compass
Assay-marks 750/1000
In good condition
€ 3.500 - 4.000

546

547

548

OMEGA RELÓGIO DE BOLSO

CHRONOMÈTRE LIP
RELÓGIO DE BOLSO

INTERNATIONAL WATCH RELÓGIO
DE LAPELA

Em ouro
Mostrador em esmalte branco com
numeração árabe, indicação de horas a
vermelho e roda de segundos
Verso guilhochado com reserva lisa
Marcas de garantia de França 750/1000
1847-1919
Em bom estado de conservação
(pequena amolgadela na caixa e toque
no vidro)
Diam.: 4 cm
51 g

Em ouro de 18Kt
Mostrador em esmalte branco com
numeração árabe
Verso com decoração raiada e reserva
com inicial
(sinais de uso, mecanismo parado, cabelo
no mostrador)
Diam.: 3 cm
29 g

Em metal prateado
Mostrador em esmalte branco com
numeração romana e indicação de horas
a vermelho
Em bom estado de conservação
Diam.: 5 cm

An Omega pocket watch
Silvered metal
White enamelled dial of Roman numbering
and red coloured hour markers
€ 120 - 150

549
RELÓGIO DE BOLSO
Em ouro de 18 Kt
Frente e verso com decoração guilhochada
representando cena campestre e paisagem
com casario
Mostrador em esmalte branco com
numeração romana
Suíça, finais do séc. XVIII
(falta de vidro)
Diam.: 3,4 cm
29.5 g

A pocket watch
18 Kt gold
Guilloche decoration to front and back
depicting country scene and landscape with
buildings
White enamelled dial of Roman numbering
Maker’s mark Soret
Swiss, late 18th century
€ 500 - 650

A pocket watch Chronomètre Lip
Gold
White enamelled dial of Arabic numbering
with red coloured hour markers and seconds
wheel
Reverse of guilloche decoration and blank
cartouche
French assay-marks 750/1000 for 1847-1919
In good condition
(minor dent to the case and chip to glass)
€ 650 - 750

A lapel International Watch
Gold, 18Kt
White enamel dial of Arabic numbering
Back of radiant decoration and monogrammed
cartouche
(signs of wear, mechanism not in motion,
hairline crack to dial)
€ 300 - 400

550
INVULGAR RELÓGIO EDWARD PRIOR
OF LONDON
Caldeirão em prata, séc. XVIII
Fabricado para o mercado Otomano
Caixa exterior em tartaruga com frisos e
embutidos em prata
Marcas de garantia de Londres Lion Passant
1866-67
Em bom estado de conservação
Diam.: 6 cm

An unusual Edward Prior of London watch
Silver case, 18th century
Made for the Ottoman market
Tortoiseshell outer case of inlaid silver frieze
London assay-mark Lion Passant 1866-67
In good condition
€ 1.200 - 1.500

551

552

553

557

558

559

PENDENTE

PENDENTE /SINETE

GRANDE PENDENTE/SINETE

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

Em ouro
Estátua da Liberdade cravejada com
pedras azuis e vermelhas
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 4,6 cm
9.1 g

Em ouro
Em forma de coxim rectangular com
decoração relevada e cinzelada de motivos
vegetalistas
Contraste Carneiro 750/1000 e coruja
3,1x2,3x1,9 cm
14.4 g

Em ouro
Com decoração de trevo cravejado com
rubi e micro pérolas
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Diam.: 1,5 cm
5.5 g

Em ouro
Formato circular decorados com friso
esmaltado a azul
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Diam.: 8 mm
7.2 g

Em ouro português
Formato quadrangular com decoração
texturada
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
1,6x1,6 cm
7.2 g

A pendant
Gold
The Statue of Liberty set with blue and red
stones
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A pendant/wax seal
Gold
Rectangular cushion shaped of chiselled and
reliefs foliage decoration
Ram hallmark 750/1000 and Owl

Em ouro italiano
Com decoração relevada e cinzelada de
flores e folhas cravejado com quartzo azul
(ca. 2,7x2,2 cm)
Itália, circa 1950
Contraste Carneiro 750/1000 e coruja
Alt.: 5,2 cm
Alt.: 42.6 g

A pair of cufflinks
Gold
Shamrock decoration set with ruby and micro
pearls
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark

A pair of cufflinks
Gold
Circular shaped of blue enamelled frieze
decoration
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A pair of cufflinks
Portuguese gold
Squared shaped of textured decoration
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

€ 180 - 220

€ 240 - 280

€ 500 - 700

€ 750 - 1.000

A large pendant/wax seal
Italian gold
Chiselled and reliefs floral and foliage
decoration set with blue quartz (ca. 2,7x2,2 cm)
Italy, ca. 1950
Ram hallmark 750/1000 and Owl
€ 1.500 - 1.800

554

555

556

560

561

INSÍGNIA PENDENTE DA BANDA
DE GRÃ CRUZ

PENDENTE

PENDENTE

MEDALHA

PENDENTE ARTE NOVA

Em ouro
Gravado com cabeça de Cristo
emoldurada por friso de volutas cravejadas
com 10 diamantes em talhe antigo de
brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020)
3,5x2,5 cm
9.2 g

Em ouro
Figura feminina esculpida segurando bola
cravejado com 22 diamantes em talhe de
brilhante e talhe rosa
Contraste 800/1000 (1985-2020) e de
ourives da mesma época
4,5x2,2 cm
12 g

Em ouro português
Cabeça de Cristo com coroa de espinhos
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984)
assinada João da Silva
Diam.: 3 cm
24.7 g

A pendant
Gold
Engraved with Christ’s Head framed by volutes
frieze set with 10 antique brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020)

A pendant
Gold
Carved female figure holding a ball set with 22
brilliant cut and rose cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

Em ouro e platina
Busto feminino enfeitado com colar e
gancho de cabelo em diamantes com
moldura em grinalda cravejada com 8
diamantes em talhe rosa
Contraste Andorinha 585/1000 e Papagaio
900/1000
(inscrição de data no verso)
Diam.: 3,3 cm
12.9 g

Em metal dourado
Diam.: 7,5 cm

Great Cross band Insignia
Gilt metal
€ 350 - 400

€ 580 - 650

€ 750 - 850

A medal
Portuguese gold
The Head of Christ with the Crown of Thorns
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) signed
João da Silva
€ 1.200 - 1.400

An Art Nouveau pendant
Gold and platinum
Female bust adorned with diamond necklace
and comb, framed by garland set with 8 rose cut
diamonds
Swallow hallmark 585/1000 and parrot
900/1000
(inscribed date to reverse)
€ 800 - 1.200

€ 360 - 500

562

563

564

BRINCOS ROMANOS

BRINCOS ROMANOS

BRINCOS ROMANOS

Em ouro
Ornamentados com contas em pedra dura
e cerâmica, fios enrolados e torcidos,
elementos cilíndricos e granitos ao gosto
da época romana com influência de
diversas culturas
Séc. II/III D.C.
Alt.: 6,2 cm
15.5 g

Em ouro
Fuso com remate ortorrômbico suspenso
por argola com decoração de fio enrolado
e peça de cerâmica azul ao gosto da
época romana
Séc. II/III D.C.
Alt.: 4 cm
6.7 g

Em ouro de 999.9/1000
Elemento quadrangular e pingente
em pasta de vidro, suspensos em aro
duplamente torcido
Séc. II/III D.C.
Alt.: 6 cm
11.9 g

A pair of Roman earrings
Gold
Ornamented with hard stone and ceramic
beads, twisted and turned threads, cylindrical
elements and granites in the Roman taste with
various cultural influences
2nd/3rd century BCE

A pair of Roman earrings
Gold
Spindle of orthorhombic finial suspended by
loop of twisted thread decoration and blue
ceramic element in the Roman taste
2nd/3rd century BCE
€ 1.500 - 2.000

€ 4.000 - 5.000

565

566

PENDENTE

BRINCOS ROMANOS

Em ouro
Com decoração de granitos e fio torcido
de influência fenícia, cravejado com
esmeralda e rubis cabuchão
Época romana
2,5x2,5 cm
7.4 g

Em ouro
Argolas com remate de granitos
Época romana
Séc. II/III D.C..
Diam.: 9 mm
3.9 g

A pendant
Gold
Of granites decoration and twisted thread of
Phoenician influence set with cabochon emerald
and rubies
Roman Period
€ 1.200 - 1.500

A pair of Roman earrings
Gold
Loops of granites finials
2nd/3rd century BCE
€ 800 - 1.200

A pair of Roman earrings
Gold 999.9/1000
Square element and glass paste pendant,
suspended in double twisted loop
2nd/3rd century BCE
€ 3.000 - 4.000

570

570

570

567

568

PULSEIRA LARGA

PULSEIRA FRED

Em ouro português
Malha flexível formada por elementos articulados
com decoração granulada no interior
Aplicação de peça central cravejada com granadas,
ametistas, turmalinas, turquesas, topázios azuis,
safiras esmeralda em diversos talhes
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
17,5x4 cm
80.8 g

Em ouro
Elementos articulados em forma de coração
cravejados em pavé com 425 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 8.10ct)
Marcas de garantia de França Cabeça de Águia
750/1000
Gravado Fred-Paris e numerada
67.9 g

A bangle
Portuguese gold
Flexible mesh formed by articulated elements of grained
decoration to inner surface
Applied central element set with garnets, amethysts,
tourmalines, turquoises, blue topazes, sapphires and emerald
in various cuts
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 3.600 - 5.000

A Fred bracelet
Gold
Articulated heart shaped elements set in pavé with 425
brilliant cut diamonds totalling (ca. 8.10ct)
French assay-marks Eagle’s Head 750/1000
Engraved Fred-Paris and numbered
€ 6.500 - 8.000

569
PULSEIRA LARGA VICTORIANA
Em ouro
Formada por placas articuladas com decoração
vazada de elementos vegetalistas e enrolamentos
cravejados com diamantes em talhe antigo e talhe
rosa e frisos com trabalho a esmalte negro
Europa, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
63.5 g

A broad Victorian bracelet
Gold
Articulated plates of pierced decoration with foliage and
scrolls set with antique cut and rose cut diamonds and black
enamelled friezes
Europe, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art.
2º, nº.2 C
€ 3.800 - 4.500

570
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro
Aro liso cravejado com dois frisos de pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Centro com friso amovível cravejado com esmeraldas
em talhe redondo podendo ser substituído por friso
com safiras
Contraste Andorinha 750/1000 (1985-2020) e de
ourives da mesma época
23.3 g

A bangle
Gold
Plain bangle set with two small brilliant cut diamonds friezes
Central removable frieze set with round cut emeralds that can
be swapped for frieze of sapphires
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 1.500 - 1.800

571

572

573

574

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS PENDENTES

Em ouro português
Fuso facetado com vincos
transversais
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 4 cm
4.6 g

Em ouro português, séc. XIX
Elementos entrelaçados com
pingentes cravejados com duas
turquesas
Marcas de ensaiador do ouro Nº
121 Vicente Manuel de Moura
usada até 1880 e de ourives da
mesma época
Alt.: 5,2 cm
7g

Em ouro português, séc. XIX
Botão com decoração
esmaltada, campânula e
pingente com enrolamentos e
miosótis
Marcas de ensaiador do ouro
e de ourives não identificado
Alt.: 5,3 cm
13.2 g

Em ouro português tipo sequillé
Elementos articulados com
decoração de enrolamentos
cravejados com duas esmeraldas
em talhe quadrado e diamantes em
talhe rosa
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Alt.: 4,5 cm
11.3 g

A pair of drop earrings
Portuguese gold
Faceted spindle of transversal
grooves
Dragon hallmark 800/1000
(1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 250 - 400

Bibliografia/Literature:
Manuel Gonçalves Vidal
“Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses”
Desde o séc. XV a 1950
p. 13

A pair of drop earrings
Portuguese gold, 19th century
Interlaced elements and drops set with
two turquoises
Gold assayer mark Nr. 121 Vicente
Manuel de Moura used up to 1880
and same date maker’s mark

A pair of pendant earrings
Portuguese gold, 19th century
Bud of enamelled decoration
with campanula and pendant of
scrolls and myosotis
Unidentified gold assayer and
makers marks
€ 750 - 1.000

A pair of drop earrings
Portuguese sequillé type gold
Articulated elements of scroll decoration
set with two square cut emeralds and rose
cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark
€ 600 - 800

€ 400 - 600

575
BRINCOS
Em ouro
Flor estilizada pendente cravejada
com uma pérola ao centro e
diversas pedras incolores
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 3,2 cm
5.1 g

A pair of earrings
Gold
Stylised flower pendant set with one
central pearl and various colourless
stones
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark
€ 300 - 400

576
FIO
Em ouro português, séc. XIX
Malha espalmada com passador e remate
de borlas com franjas e fuso decorados
com aplicação de esmaltes a azul e branco
Marcas de ensaiador do ouro ilegíveis
Comp.: 96 cm
48.7 g

A chain
Portuguese gold, 19th century
Flattened mesh with loop and tassels finial with
fringes and spindle of applied blue and white
enamelled decoration
Unreadable gold assayer mark
€ 2.200 - 2.400

577
COLAR GRAMALHEIRA
Em ouro português, séc. XIX
Malha tipo tecido com aplicação de estrelas, debrum de granitos
e elementos triangulares simulando trevos, tendo ao centro florão
cravejado com microturquesas com grande pendente oval porta
retratos, cinzelado com aplicação de elementos vegetalistas e
pedras multicolores
Remate de elementos de estrelas com franjas
Marcas de ensaiador do ouro (Nº150) José Rodrigues Teixeira e
(Nº116) da 2ª metade do séc. XIX e de ourives DV
Em estojo de origem em pele castanha com ferros a dourado
90.6 g
Bibliografia/Literature:
Manuel Gonçalves Vidal
“Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses”
séc. XV a 1887
pp. 13, 16

A necklace
Portuguese gold, 19th century
Textile like mesh of applied stars, and granites and triangular elements
border simulating cloves, with central fleuron set with micro turquoises
and large chiselled oval locket with applied foliage elements and
multicoloured stones
Fringed star elements finial
Gold assayer (nr.150) José Rodrigues Teixeira and (nr.116) dating from
the 2nd half of the 19th century and maker’s mark DV
In the original brown leather case of gilt decoration
€ 8.000 - 10.000

578

579

580

581

582

583

ARGOLAS ESTAMPADAS

ARRECADAS

BRINCOS

ARGOLAS ESTAMPADAS

ARRECADAS

Em ouro português
Decoração relevada em ambas as faces
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 3,3 cm
2,9 g

Em ouro português
Em forma de crescente, decoração
filigranada
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
4,2x3,1 cm
5.9 g

Em ouro português
Pássaro pousado em troncos, topo
cravejado com pequena pérola
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Alt.: 3,5 cm
7.5 g

Em ouro português, séc. XIX
Decoração em ambas as faces de motivos
vegetalistas e aletas
Marcas de ensaiador do ouro não
identificado e de ourives da mesma época
Alt.: 4,5 cm
9.4 g

PENDENTE GRANDE CORAÇÃO
MINHOTO

A pair of large earrings
Portuguese gold
Crescent shaped of filigree decoration
Dragon hallmark 80071000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A pair of earrings
Portuguese gold
Bird resting of trunks, top set with small pearl
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark

A pair of patterned loop earrings
Portuguese gold, 19th century
Foliage motifs and winglets decoration
Unidentified gold assayer and same date maker’s
mark

A large heart pendant
Gold filigree
Set with one colourless stone
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

€ 300 - 450

€ 450 - 500

€ 600 - 750

€ 2.000 - 2.500

A pair of patterned loop earrings
Portuguese gold
Reliefs decoration to both faces
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 200 - 350

Em filigrana de ouro
Cravejado com uma pedra incolor
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
9,5x5 cm
39.3 g

Em ouro português
Duplo crescente com decoração de
granitos e filigrana
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
4x3 cm
5.2 g

A pair of large earrings
Portuguese gold
Double crescent of granites and filigree
decoration
Dragon hallmark 80071000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 300 - 450

584
COLAR COM PENDENTE
Em ouro português
Formado por elos em “8” decorados com rodilhões e
flores
Pendente com trabalho idêntico com aplicação de
esmaltes azul e branco
Portugal, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto -Lei
120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
comp.: 36,5 cm
28.1 g

A necklace with pendant
Portuguese gold
Formed by “8s” shaped links decorated with circles and flowers
Pendant of identical decoration and applied blue and white
enamels element
Portugal, 19th / 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017, art. 2º,
nº.2 C
€ 1.800 - 2.000

585
COLAR COM PENDENTE
Em ouro português
Formado por elos em círculo entrelaçados com
aplicação de pequenos rodilhões em forma de
pirâmide e flores esmaltadas
Elemento central em forma de leque com cruz
pendente com trabalho idêntico
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 52,5 cm
26.5 g

A necklace with pendant
Portuguese gold
Formed by interlaced circular links of small applied pyramid
shaped scrolls and enamelled flowers
Central fan shaped element with hanging cross of identical
decoration
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and same date
maker’s mark
(signs of wear, minor dents)
€ 1.800 - 2.000

586
BRINCOS PENDENTES
Em ouro, séc. XIX/XX
Pendente em forma de flor estilizada
emoldurada por friso de safiras carré,
cravejada com 20 diamantes em talhe antigo
de brilhante com total (ca. 1.60ct) duas safiras
em talhe redondo
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e de
ourives da mesma época
Alt.: 2,6 cm
4.9 g

A pair of drop earrings
Gold, 19th / 20th century
Stylised flower pendant framed by carré cut
sapphires frieze, set with 20 antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 1.60ct) and two round cut
sapphires
Tiger hallmarks 800/1000 (1887-1938) and same
date maker’s mark
€ 1.800 - 2.500

588

589

PULSEIRA RÍGIDA

BRINCOS PENDENTES

COLAR

Em ouro
Cravejada com 5 topázios azuis em
tamanho decrescente de (ca. 14x11mm a
10x7,5 mm) emoldurados por dois frisos
de diamantes em talhe de brilhante (178)
com total (ca. 3.80ct)
Contraste Carneiro 750/1000 e coruja
50.8 g

Em ouro
Cravejados com 4 topázios azuis, dois com
(ca. 18x14 mm), dois com (ca. 14x10 mm)
e 98 diamantes em talhe de brilhante com
total (ca. 5.50ct)
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
Comp.: 5 cm
34.2 g

A bangle
Gold
Set with 5 blue topazes of decreasing size (ca.
14x11mm to 10x7,5 mm) framed by two
brilliant cut diamonds friezes (178) totalling
(ca. 3.80ct)
Ram hallmark 750/1000 and Owl

A pair of drop earrings
Gold
Set with 4 blue topazes, two with (ca. 18x14
mm), two with (ca. 14x10 mm) and 98 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 5.50ct)
Ram hallmark 585/1000 and Owl

Em ouro
Formado por elos articulados rectangulares
espalmados e 7 elementos ovais cravejados com
7 topázios azuis em tamanho decrescente de (ca.
16,5x12 mm a 8,5x6 mm) emoldurados por dois
frisos de diamantes em talhe de brilhante (366)
com total (ca. 8 10ct)
Contraste Veado800/1000 (1985-2020)e ourives
da mesma época
79.8 g

587

€ 3.500 - 4.000

€ 2.400 - 3.500

A necklace
Gold
Rectangular flattened articulated links and 7 oval
elements set with 7 blue topazes of decreasing size (ca.
16,5x12 mm to 8,5x6 mm) framed by two brilliant cut
diamond friezes (366) totalling (ca. 8.10ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 4.000 - 5.000

590

591

592

593

594

595

ALFINETE

ALFINETE ROMÂNTICO

FIO COM PENDENTE/ALFINETE

GRANDE ALFINETE/PENDENTE

BRINCOS PENDENTES

ANEL ROMÂNTICO

Em prata e ouro
Em forma de losângulo com flor etilizada
ao centro cravejado com diamantes em
talhe antigo e talhe 8/8
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
6x3,8 cm
21.9 g

Em prata e ouro
Formato rectangular com decoração
vegetalista vazada e flor central cravejada
com um diamante em talhe antigo de
brilhante e diversos em talhe rosa
Contraste Tigre 800/1000, prata 833/1000
(1887-1938) e de ourives da mesma época
5,5x3 cm
20.8 g

Em ouro e prata
Malha de cadeado , pendente romântico
vegetalista estilizado cravejado com um
diamante em talhe antigo de brilhante (ca.
0.50 ct) e diversos mais pequenos com
remate de pérola suspensa
Europa séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea
c
15.4 g

Em ouro e prata
Laça cravejada com 89 diamantes em talhe
antigo com total (ca. 4.50 ct) e 3 granadas
em talhe oval e uma em talhe pera
Portugal circa 1ª metade séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea
c
7x6 cm
40.1 g

Em prata e ouro
Decoração de inspiração vegetalista
cravejado com diamantes em talhe antigo
Séc. XIX/XX
(espigão adaptado)
Alt.: 3,7 cm
13 g

Em prata e ouro
Em forma de losângulo com decoração
vegetalista vazada cravejado com 5
diamantes em talhe antigo de brilhante
Portugal, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea
c
Med. 14 (EU)
4.4 g

A brooch
Silver and gold
Lozenge shaped of stylised flower centre set with
antique cut and 8/8 cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 800 - 1.000

A Romantic era brooch
Silver and gold
Rectangular shaped of pierced foliage decoration
and central flower set with one antique brilliant
cut diamond and various rose cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000, silver 833/1000
(1887-1938) and same date maker’s mark
€ 750 - 900

A chain with pendant/brooch
Gold and silver
Padlock chain of Romantic era stylised foliage
pendant set with one antique brilliant cut
diamond (ca. 0.50ct) and various smaller
diamonds with suspending pearl finial
Europe, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.000 - 1.200

A large brooch/pendant
Gold and silver
Large bow set with 89 antique cut diamonds
totalling (ca. 4.50ct) and 3 oval cut and one
pear cut garnets
Portugal, ca. 1st-half 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.500 - 2.000

A pair of drop earrings
Silver and gold
Foliage inspired decoration set with antique cut
diamonds
19th / 20th century
(adapted spike)
€ 900 - 1.500

A Romantic era ring
Silver and gold
Lozenge shaped of pierced foliage decoration set
with 5 antique brilliant cut diamonds
Portugal, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 150 - 200

596

597

598

599

600

601

ALFINETE TREMBLANT

ALFINETE ROMÂNTICO

ALFINETE/PENDENTE ARTE NOVA

ALFINETE ROMÂNTICO

GRANDE ALFINETE ROMÂNTICO

ALFINETE/PENDENTE

Em ouro
Cravejado com diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 2.40ct)
Portugal, circa 1960
Só com punção de ourives
Comp.: 6,5 cm
21 g

Em ouro e prata
Em formato oblongo com decoração
vazada de motivos vegetalistas e
enrolamentos cravejado com diversos
diamantes em talhe rosa e 5 em talhe de
brilhante, total (ca. 0.60ct)
Contraste Tigre (1887-1938) ouro
800/1000 e de ourives da mesma época
1,5x4,8 cm
10.3 g

Em ouro e platina
Decoração recortada de motivos
vegetalistas estilizados e enrolamentos
cravejados com diamantes em diversos
talhes e duas pérolas barrocas sendo uma
suspensa na base
Europa, circa 1929
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, n.º2, alínea c
6,5x4,7 mm
11.4 g

Em platina e ouro
Composto por fitas articuladas cravejadas
com diamantes em talhe antigo de
brilhante e pérolas de cultura (ca. 5
mm) sustidas por elemento vegetalista
encimado por 3 pérolas dispostas em
tríada
Europa, séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
5,4x5,2 cm
19.2 g

Em ouro e prata
Rectangular com flor ao centro e
decoração vazada de motivos vegetalistas
estilizados cravejado com 27 diamantes
em talhe de brilhante com total (2.50ct) e
diversos em talhe rosa
Contraste Tigre (1887-1938) 800/100,
prata 833/1000
Em estojo original
3x6 cm
30.8 g

Em ouro branco
Decorado com motivos florais cravejados
com diamantes em talhe antigo de
brilhante e enrolamentos com dois
pingentes na base cravejados 2 pérolas de
imitação
Contraste Formiga 800/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma época
4,5x4 cm
14.7 g

A trembling brooch
Gold
Set with brilliant cut diamonds totalling (ca.
2.40ct)
Portugal, ca. 1960
Maker’s mark only
€ 1.300 - 1.500

A Romantic era brooch
Gold and silver
Oblong shaped of pierced foliage motifs and
scrolls decoration set with various rose cut
diamonds and 5 brilliant cut diamonds totalling
(ca. 0.60ct)
Tigre hallmark (1887-1938) gold 800/1000 and
same date maker’s mark
€ 500 - 600

An Art Nouveau brooch/pendant
Gold and platinum
Scalloped decoration of stylised foliage motifs
and scrolls set with diamonds in various cuts
and two baroque pearls, one suspended from
base
Europe, ca. 1929
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.200 - 1.500

A Romantic era brooch
Platinum and gold
Articulated ribbons set with antique brilliant
cut diamonds and cultured pearls (ca. 5 mm)
sustained by foliage element surmounted by
pearls triad
Europe, 19th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.000 - 1.200

A large Romantic era brooch
Gold and silver
Rectangular shaped with central flower and
pierced stylised foliage decoration set with 27
brilliant cut diamonds totalling (2.50ct) and
various rose cut diamonds
Tiger hallmark (1887-1938) 800/1000, silver
833/1000
In the original case
€ 1.350 - 1.500

A brooch/pendant
White gold
Floral motifs decoration set with antique
brilliant cut diamonds and scrolls with two
drops to base set with 2 faux pearls
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 750 - 850

602

603

604

605

606

607

ALFINETE ROMÂNTICO

ALFINETE ROMÂNTICO

ALFINETE

ALFINETE/PENDENTE

ALFINETE

ALFINETE

Em ouro e prata
Ramo de flores cravejado com diamantes
em talhe antigo de brilhante e talhe rosa
Diamante central (ca. 0.45ct)
Contraste Tigre (1887-1938) ouro
800/1000 e de ourives da mesma época
5x7,5 cm
31.1 g

Em ouro e prata
Em formato rectangular com decoração
vazada de motivos vegetalistas e
enrolamentos cravejado com diversos
diamantes em talhe rosa e 3 em talhe
antigo de brilhante com total (ca. 0.80ct)
Contraste Tigre (1887-1938) ouro
800/1000 e de ourives da mesma data
(diamante central com pequeno defeito)
3,5x6,2 cm
30,5 g

Em ouro e prata
Tronco e folhas de videira cravejado com
diamantes em talhe rosa e talhe antigo de
brilhante
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984),
ouro 800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
5x7 cm
33.1g

Em ouro e prata
Coração estilizado com voluta entrelaçada
no topo cravejado com diamantes em
talhe antigo de brilhante e talhe rosa
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
5,5x4,2 cm
27.8 g

Em platina
Em forma de símbolo infinito cravejado
com 24 diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 2.40ct) e 8 em talhe
baguette com total (ca. 0.64ct)
Contraste Papagaio (1938-1984) e de
ourives da mesma época
4,5x1,5 cm
9.2 g

Em prata e ouro
Em formato circular com representação de
uma folha
Cravejado com um diamante em talhe
antigo e diversos em talhe rosa
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120-2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Diam.: 3 cm
10.1 g

A brooch
Gold and silver
Vines set with rose cut and antique brilliant cut
diamonds
Dog’s Head hallmark (1938-1984), gold
800/1000, silver 833/1000 and same date
maker’s mark

A brooch/pendant
Gold and silver
Stylised heart with top interlaced volute set with
antique cut and rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000, silver 833/1000 and same date
maker’s mark

A brooch
Platinum
Shaped as infinite symbol set with 24 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 2.40ct) and 8
baguette cut diamonds totalling (ca. 0.64ct)
Parrot hallmark (1938-1984) and same date
maker’s mark

A brooch
Silver and gold
Circular shaped with leaf
Set with one antique cut diamond and various
rose cut diamonds
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 1.300 - 1.500

€ 1.000 - 1.200

€ 1.500 - 1.700

€ 250 - 300

A Romantic era brooch
Gold and silver
Flower bouquet set with antique brilliant cut
and rose cut diamonds
Central diamond (ca. 0.45ct)
Tiger hallmark (1887-1938) gold 800/1000 and
same date maker’s mark
€ 1.100 - 1.300

A Romantic era brooch
Gold and silver
Rectangular shaped of pierced foliage and scrolls
decoration set with various rose cut diamonds
and 3 antique brilliant cut diamonds totalling
(ca. 0.80ct)
Tiger hallmark (1887-1938) gold 800/1000 and
same date maker’s mark
(minor fault to central diamond)
€ 1.000 - 1.200

608

609

610

611

612

613

ALFINETE/PENDENTE ROMÂNTICO

BRINCOS PENDENTES E ALFINETE
ROMÂNTICOS

ALFINETE

ALFINETE

ALFINETE ART DECO

Em ouro e prata
Folha cravejada com 98 diamantes em
talhe rosa e 24 safiras em diversos talhes
Em estojo de origem
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
5x3,8 cm
16.3 g

Em ouro e prata
Abelha cravejada com diamantes em talhe
rosa, 4 granadas, 1 rubi e turquesas em
talhe piramidal
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000 prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
3,8x5,2 cm
16.2 g

ALFINETE/PENDENTIF
ROMÂNTICO

A brooch
Gold and silver
Leaf set with 98 rose cut diamonds and 24
sapphires in various cuts
In the original case
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

A brooch
Gold and silver
A bumble bee set with rose cut diamonds, 4
garnets, 1 ruby and pyramidal cut turquoises
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000 silver 833/1000 and same date
maker’s mark

Em prata e ouro
Decoração vazada e rendilhada com arcos
góticos cravejado safiras de diversos talhes,
pequenos diamantes em talhe antigo de
brilhante e talhe rosa tendo suspensas duas
pérolas de cultura e um diamante em talhe pera
(ca. 0.25ct)
Europa, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do DecretoLei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
(falta de algumas safiras)
5,3x3,5 cm
9g

A Romantic era brooch/pendant
Silver and gold
Pierced and lace decoration of gothic arches set with
sapphires in various cuts, small antique brilliant cut
and rose cut diamonds with two suspending cultured
pearls and a pear cut diamond (ca. 0.25ct)
Europe, 19th / 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law 120/2017,
art. 2º, nº.2 C
(some sapphires missing)
€ 950 - 1.400

Em prata e ouro
Decoração vazada com motivos
vegetalistas estilizados cravejados com
diamantes em talhe antigo de brilhante e
talhe rosa
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
Comp.: 5,2 cm
3x5 cm
30.4 g

A pair of Romantic era drop earrings and
brooch
Silver and gold
Pierced decoration of stylised foliage motifs set
with antique cut and rose cut diamonds
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 1.200 - 1.600

€ 500 - 750

€ 600 - 800

Em prata e ouro
Em forma de leque com decoração vazada
cravejado com 3 diamantes em talhe
antigo europeu e diversos em talhe rosa
Tem suspensos 3 pingentes cravejados
com 3 diamantes em talhe antigo com (ca.
0.25ct)
Europa, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
4x3,5 cm
6.6 g

A Romantic era brooch/pendant
Silver and gold
Fan shaped of pierced decoration set with 3
antique Europe cut diamonds and various rose
cut diamonds
Three drops set with 3 antique cut diamonds
(ca. 0.25ct)
Europe, 19th / 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 500 - 600

Em prata e ouro
Laço estilizado cravejado com 42
diamantes em talhe Europeu, diversos
em talhe rosa e 20 esmeraldas em talhe
baguette
Em estojo de origem
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e
de ourives da mesma época
7,4x3,5 cm
37.8 g

An Art Deco brooch
Silver and gold
Stylised bow set with 42 Europa cut diamonds,
various rose cut diamonds and 20 baguette cut
emeralds
In the original case
Tiger hallmark 800/1000 (1887-1938) and
same date maker’s mark
€ 800 - 1.200

614

615

616

617

618

619

620

ANEL ART DECO

BRINCOS DE TORNILHO

COLAR DE PÉROLAS

BRINCOS

BRINCOS

COLAR

BRINCOS

Em platina
Cravejado com 11 diamantes
em talhe antigo de brilhante
com total (ca. 4.20ct)
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, Art.º2, nº.2, alínea c
Med. 12 (EU)
6g

Em ouro
Cravejados com diamantes em
talhe de brilhante Com (ca.
0.18ct) cada
Contraste Carneiro 585/1000
e coruja
1.6 g

Pérolas de cultura (ca. 8/8,5 mm)
Fecho em ouro cravejado com uma
espinela e pequenas granadas
Contraste Dragão 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma
época
Comp.: 46 cm

Em ouro
Friso cravejado com 12 diamantes em
talhe 8/8
Contraste Formiga 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Alt.: 1,4 cm
2.5 g

Em ouro e platina
Cravejados com 8 diamantes
em talhe de brilhante com total
(ca.2.80ct ) formando um trevo de
4 folhas
Contraste Carneiro 800/1000 e
Platina 950/1000

A pair of push back earrings
Gold
Set with brilliant cut diamonds (ca.
0.18ct) each
Ram hallmark 585/1000 and Owl

A pearl necklace
Cultured pearls (ca. 8/8,5 mm)
Gold clasp set with spinel and small
garnets
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Frieze set with 12 8/8 cut diamonds
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold and platinum
Set with 8 brilliant cut diamonds
totalling (ca.2.80ct) forming shamrock
Ram hallmark 800/1000 and platinum
950/1000

Em ouro
Malha flexível com pendente central
composto por elementos pendentes
quadrangulares e esféricos cravejados
com diamantes em talhe de brilhante,
brancos e champanhe
Contraste Andorinha 750/1000 (19852022) e de ourives da mesma época
51.4 g

Em ouro
Calotes cravejadas em pavé de
diamantes em talhe de brilhante e
duas pérolas australianas em forma de
botão (ca. 14 mm)
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Diam.: 2,3 cm
25.9 g

A necklace
Gold
Flexible mesh with central pendant formed by
drop squared and spherical elements set with
brilliant cut white and champagne coloured
diamonds
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2022) and
same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Dome shaped set with brilliant cut
diamonds pavé and two button shaped
Australian pearls (ca. 14mm)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark

An Art Deco ring
Platinum
Set with 11 antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 4.20ct)
Europe, ca. 1930
Unmarked in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º,
nº.2 C
€ 2.000 - 2.500

€ 250 - 400

€ 550 - 650

€ 250 - 350

€ 3.200 - 4.000

€ 1.500 - 1.800

€ 1.800 - 2.200

621

622

623

624

625

626

BRINCOS

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS

PULSEIRA

BRINCOS

Em ouro
Cravejados com 4 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 0.80ct) e 4 pérolas
de cultura (ca. 8.5 mm)
Contraste Veado 800/1000. (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 1,8 cm
8.4 g

Em ouro branco
Cravejados com duas pérolas de cultura
(ca. 8 mm) emolduradas por dois frisos
cravejados com diamantes em talhe de
brilhante
Contraste Formiga 800/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma época
Diam.: 1,5 cm
12.5 g

Em platina e ouro
Círculo cravejado com 2 pérolas de cultura
(ca. 8,5 mm) emoldurado por friso de
diamantes em talhe de brilhante encimado
por triângulo com total (ca. 1.50ct)
Contraste Papagaio 900/1000, Veado
800/1000 (1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 2,2 cm
10 g

Em ouro português
Pérolas de água doce emolduradas por
friso de diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
punção Topázio
Diam.: 1,7 cm
11,5 g

Em ouro
Composta por duas fiadas de pérolas de
cultura (ca. 5 mm) intercaladas por fios em
malha de ouro com fecho rectangular de
caixa e palheta cravejado com 5 granadas
e pequenas pérolas
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Comp.: 19 cm
51 g

Em ouro e prata
Pérola de cultura (ca. 7 mm) emoldurada
por friso cravejado com diamantes em
talhe rosa
Portugal, circa 1950
Só com marca de fabricante
Ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Diam.: 11,2 mm
5g

A bracelet
Gold
Two cultured pearl strands (ca. 5 mm)
alternating with gold mesh threads with
rectangular box clasp set with 5 garnets and
small pearls
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold and silver
Cultured pearl (ca. 7 mm) framed by frieze set
with rose cut diamonds
Portugal, ca. 1950
Maker’s mark only in compliance with DecreeLaw 120/2017, art. 2º, nº.2 C

A pair of earrings
Gold
Set with 4 brilliant cut diamonds totalling (ca.
0.80ct) and 4 cultured pearls (ca. 8.5mm)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 1.200 - 1.500

A pair of earrings
White gold
Set with two cultured pearls (ca. 8 mm) framed
by two friezes set with brilliant cut diamonds
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 750 - 900

A pair of drop earrings
Platinum and gold
Circular shaped set with 2 cultured pearls (ca.
8,5 mm) framed by brilliant cut diamonds frieze
surmounted by triangle totalling (ca. 1.50ct)
Parrot hallmark 900/1000, Deer 800/1000
(1985-2020) and same date maker’s mark
€ 1.300 - 1.800

A pair of earrings
Portuguese gold
Fresh water pearls framed by brilliant cut
diamonds frieze
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and
stamped “Topázio”
€ 600 - 800

€ 2.500 - 3.000

€ 100 - 150

627

628

629

630

631

632

633

ALFINETE

ANEL

ANEL

BRINCOS PENDENTES

PULSEIRA BELLE ÉPOQUE

BRINCOS

ANEL SOLITÁRIO

Em ouro branco
Duas folhas cravejada com 2
diamantes em talhe de brilhante
com total (0.10ct) e diversos em
talhe rosa
Contraste Formiga 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Comp.: 4,7 cm
9.8 g

Em ouro
Cravejado com uma safira
australiana (ca. 8x6 mm)
emoldurada por friso de 10
diamantes em talhe de brilhante e
10 safiras em talhe redondo
Contraste Carneiro 750/1000 e
Coruja
Med. 12 (EU)
6.8 g

Em ouro e platina
Pendente em forma de rosácea
cravejado com pedras incolores
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº. 2, nº.2, alínea c
Alt.: 2,9 cm
4.1 g

Em ouro
Cravejado com um diamante em talhe
antigo europeu (ca. 0.68ct)
possivelmente cor J , claridade vvs2
Contraste Formiga 800/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma época
Med. 20 (EU)
7.6 g

A ring
Gold
Set with one Australian sapphire (ca.
8x6 mm) framed by 10 brilliant cut
diamonds frieze and 10 round cut
sapphires
Ram hallmark 750/1000 and Owl

Em ouro e platina
Malha de elementos articulados em forma
de “X”, peça central com decoração
rendilhada cravejada com uma safira (ca.
11x10 mm) e diamantes em talhe antigo
de brilhante
Em estojo
Contraste Tigre (1887-1938) e de ourives
da mesma época
Comp.: 17,5 cm
13.4 g

Em ouro branco
Folhas cravejadas com diamantes em
talhe rosa com pérolas pendentes (ca.
4.5 mm)
Contraste Formiga 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Alt.: 2,2 cm
5.3 g

A brooch
White gold
Two leaves set with 2 brilliant cut
diamonds totalling (0.10ct) and
various rose cut diamonds
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark

Em ouro e prata
Topo com decoração vazada de
motivos vegetalistas estilizados
cravejados com diamantes em
talhe antigo de brilhante e talhe
rosa
Contraste Cabeça de Cão (19381984) ouro 800/1000, prata
833/1000 e ourives da mesma
época
Med. 20 (EU)
8.1 g

A pair of earrings
White gold
Leaves set with rose cut diamonds and pearl
drops (ca. 4.5 mm)
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A solitary ring
Gold
Set with one antique Europa cut diamond (ca.
0.68ct) possibly colour J, clarity vvs2
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984) and same
date maker’s mark

€ 300 - 400

€ 650 - 800

€ 650 - 750

€ 850 - 1.000

A ring
Gold and silver
Top of pierced stylised foliage
decoration set with antique brilliant
cut and rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000, silver 833/1000 and
same date maker’s mark
€ 400 - 500

A pair of drop earrings
Gold and platinum
Rose shaped pendant set with
colourless stones
Europe, ca. 1930
Unmarked in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º, nº.2
C
€ 250 - 350

A Belle Époque bracelet
Gold and platinum
Articulated “X” shaped elements mesh and
central lacelike element set with one sapphire
(ca. 11x10 mm) and antique brilliant cut
diamonds
In a storage case
Tiger hallmark (1887-1938) and same date
maker’s mark
€ 1.200 - 1.500

634

635

636

BRINCOS

BRINCOS

ANEL

Em ouro bicolor português
Elementos ovais cravejados com
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 1,6 cm
7.1 g

Em ouro e prata
Feixe de fios encimados por elemento em
prata cravejado com diamantes em talhe
rosa
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
Alt.: 1,7 cm
4.9 g

Em ouro
Cravejado com 45 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 4.40ct)
Contraste Carneiro 750/1000 e coruja
Med. 17 (EU)
6.3 g

A pair of earrings
Portuguese bicoloured gold
Oval elements set with brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 400 - 600

A pair of earrings
Gold and silver
Thread bundle surmounted by silver element set
with rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000, silver 833/1000 and same date
maker´s mark

A ring
Gold
Set with 45 brilliant cut diamonds totalling (ca.
4.40ct)
Ram hallmark 750/1000 and Owl

638

639

640

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

Em ouro
Bolas transfuradas com franjas pendentes
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
16.3g

Em ouro
Flor decorada com esmalte verde e
cravejada com pequenos rubis e diamantes
em talhe rosa
Portugal, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Diam.: 1,5 cm
5g

Em ouro
Friso cravejado com 4 diamantes em talhe
antigo de brilhante com diamante em talhe
antigo de brilhante, suspenso na base (ca.
0.25ct)
Contraste Tigre 800/1000 (1887-1938) e de
ourives da mesma época
Alt.: 2,3 gr
3.2 g

A pair of earrings
Gold
Flower shaped of green enamel decoration set
with small rubies and rose cut diamonds
Portugal, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

A pair of drop earrings
Gold
Frieze set with 4 antique brilliant cut diamonds
with antique cut diamond suspended from the base
(ca. 0.25ct)
Tiger hallmark 80071000 (1887-1938) and same
date maker’s mark

€ 250 - 400

€ 400 - 500

In gold
Perforated balls with dangling fringes
Dragon contrast 800/1000 (1938-1984) and
goldsmiths from the same period
€ 900 - 1.200

€ 2.000 - 3.000

€ 250 - 350

637
ALFINETE
Em ouro e prata
Bouquet com laço e fitas cravejado com 4
diamantes em talhe antigo europeu e 10 em
talhe 8/8
Contraste Andorinha 750/1000, prata 950/1000
(1985-2020) e Cabeça de Pelicano
4x6,5 cm
17.5 g

A brooch
Gold and silver
Flower bouquet with bow and ribbons set with
4 antique Europa cut diamonds and ten 8/8 cut
diamonds
Swallow hallmark 750/1000, silver 950/1000 (19852020) and Pelican`s Head
€ 750 - 1.000

641
ALFINETE/CLIP
Em ouro bicolor
Peça central transforada emoldurada
por friso e volutas cravejadas com 41
diamantes em talhe 8/8 com total (o.80ct)
e 3 franjas pendentes em malha cilíndrica
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 8 cm
17 g

A brooch/clip
Bicoloured gold
Central pierced element framed by volutes frieze
set with 41 8/8 cut diamonds totalling (0.80ct)
and 3 cylindrical mesh drop fringes
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 750 - 1.000

642

643

BRINCOS ART DECO

BRINCOS ART DECO

Em ouro
Cravejados com dois rubis
sintéticos e 4 diamantes em
talhe de brilhante com total
(ca. 0.40ct)
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,8 cm
7.7 g

Em ouro e prata
Voluta cravejada com 4
diamantes em talhe 8/8 e 14
rubis sintéticos
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da
mesma época
Alt.: 2 cm
8g

A pair of Art Deco earrings
Gold
Set with two synthetic rubies and
4 brilliant cut diamonds totalling
(ca. 0.40ct)
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

A pair of Art Deco earrings
Gold and silver
Volute set with 4 8/8 cut diamonds
and 14 synthetic rubies
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
800/1000, silver 833/1000 and
same date maker’s mark

€ 430 - 600

€ 450 - 500

644

645

BRINCOS ART DECO

BRINCOS ART DECO

Em ouro e prata
Em forma de trapézio, topo
canelado cravejados com
diamantes em talhe rosa e 6
rubis sintéticos
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da
mesma época
Alt.:1,8 cm
5g

Em ouro e prata
Fitas e enrolamentos
cravejados com diamantes em
talhe rosa e rubis sintéticos
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,9 cm
7.2 g

A pair of Art Deco earrings
Gold and silver
Trapeze shaped of fluted top set
with rose cut diamonds and 6
synthetic rubies
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
800/1000, silver 833/1000 and
same date maker’s mark
€ 280 - 400

A pair of Art Nouveau earrings
Gold and silver
Ribbons and scrolls set with rose
cut diamonds and synthetic rubies
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
800/1000 and same date maker’s
mark
€ 400 - 500

647

648

ANEL ART DECO

BRINCOS

Em ouro e prata
Elemento cilíndrico cravejado com 4
rubis sintéticos e um diamante 8/8,
ladeado por 2 elementos em prata
cravejados com diamantes em talhe
rosa
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2º,
nº.2, alínea c
Med. 19 (EU)
4.3 g

Em ouro
Meias argolas formadas por frisos
cravejados com 20 rubis em
talhe quadrado (ca. 2,5 mm) e 48
diamantes em talhe princesa com
total (ca. 2.00ct)
Contraste Dragão 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Alt.: 1,7 cm
12.8 g

An Art Deco ring
Gold and silver
Cylindrical element set with 4 synthetic
rubies and one 8/8 cut diamond, flanked
by two silver elements set with rose cut
diamonds
Europe, ca. 1940
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 250 - 300

646
ALFINETE E BRINCOS
Em ouro possivelmente italiano, séc. XVIII/
XIX
Micromosaico com representação de
templos aplicado em placa de ónix em
base de ouro
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
(sinais de uso, amolgadelas)
36.7 g

A brooch and pair of earrings
Gold, possibly Italian, 18th / 19th century
Micro mosaic composition depicting classical
temples applied onto onyx plaque and gold
framed
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
(signs of wear, dents)
€ 1.500 - 2.000

650
ANEL SOLITÁRIO
Em ouro e platina
Cravejado com um diamante em talhe de
brilhante (ca. 030ct)
Contraste Carneiro 585/1000 e Platina
950/1000
Med. 24 (EU)
5.6 g

A solitary ring
Gold and platinum
Set with one brilliant cut diamond (ca. 0.30ct)
Ram hallmark 585/1000 and platinum
950/1000
€ 400 - 600

A pair of earrings
Gold
Demi loops formed by friezes set with 20
square cut rubies (ca. 2,5 mm) and 48
princess cut diamonds totalling (ca. 2.00ct)
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark
€ 1.500 - 2.000

649
ANEL ART DECO
Em ouro e prata
Cravejado com um friso de 4
diamantes em talhe antigo e 3
esmeraldas em talhe quadrado
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
Med. 14 (EU)
10.5 g

An Art Deco ring
Gold and silver
Set with frieze of 4 antique brilliant cut
diamonds and 3 square cut emeralds
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000, silver 833/1000 and same date
maker’s mark
€ 550 - 750

651

652

653

654

ANEL

ANEL

ANEL ART DECO

ANEL

Em ouro e prata
Decoração vazada vegetalista
estilizada cravejado com uma
turmalina
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) ouro 800/ 1000 e
de ourives da mesma época
Med. 16 (EU)
6g

Em ouro e prata
Topo em rosácea cravejado
com 8 rubis em talhe redondo
e uma pérola de cultura (ca.
5 mm)
Contraste Cabeça de Cão
(1938-1984) ouro 800/1000
prata 833/1000 e ourives da
mesma época
Med. 19 (EU)
8.1 g

Em ouro bicolor
Aro canelado topo oval vazado
cravejado com diversos
diamantes em talhe rosa e 5 em
talhe antigo de brilhante
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 16 (EU)
6.2 g

Em ouro bicolor
Aro cinzelado e relevado com aletas
e concheados, centro cravejado em
chuveiro com 9 diamantes em talhe
antigo de brilhante com (ca. 1.10ct)
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Med. 19 (EU)
13.1 g

A ring
Gold and silver
Pierced stylised foliage decoration
set with one tourmaline
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000 and same date
maker’s mark
€ 300 - 400

A ring
Gold and silver
Rose shaped top set with 8 round
cut rubies and one cultured pearl
(ca. 5 mm)
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000 silver 833/1000 and
same date maker’s mark
€ 400 - 500

An Art Deco ring
Bicoloured gold
Fluted oval top set with various
rose cut diamonds and 5 antique
brilliant cut diamonds
Dragon hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark

A ring
Bicoloured gold
Chiselled and reliefs band with winglets
and shells, centre set with 9 antique
brilliant cut diamonds shower totalling
(ca. 1.10ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark

€ 400 - 600

€ 800 - 1.000

655

656

ANEL

FIO COM PENDENTE PÁSSARO

Em ouro bicolor
Aro facetado com 9 frisos
cravejados com 45 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca.
0.65ct)
Contraste Veado 800/1000 (19852020) e de ourives da mesma
época
Med. 17 (EU)
10.7 g

Em ouro
Corpo do pássaro cravejado com
diamantes em talhe de brilhante e um rubi
Contraste Carneiro 585/1000 e 375/1000
e Coruja
5.6 g

A ring
Bicoloured gold
Faceted band with 9 friezes set with
45 brilliant cut diamonds totalling (ca.
0.65ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020)
and same date maker’s mark
€ 800 - 1.000

A chain with bird pendant
Gold
Bird’s body set with brilliant cut diamonds and
a ruby
Ram hallmark 585/1000 and 375/1000 and
Owl
€ 200 - 300

657

ANEL DE MEMÓRIA
Em ouro
Cravejado com 5 diamantes em
talhe de brilhante com total (0.40
ct)
Contraste Veado 800/1000 (19852000) e de ourives da mesma época
Med. 14 (EU)
3.3 g

A memory ring
Gold
Set with 5 brilliant cut diamonds
totalling (0.40ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2000)
and same date maker’s mark
€ 300 - 350

658

659

660

661

662

663

664

ANEL

ANEL

ANEL

ANEL

ANEL VICTORIANO

ANEL

GARGANTILHA

Em ouro
Cravejado com peça
em pasta de vidro de
Murano, emoldurada
por friso cravejado com
33 diamantes em talhe
8/8 (ca. 1.00ct)
Contraste Dragão
800/1000 (1938-1984)
e de ourives da mesma
época
Med. 10 (EU)
10.8 g

Em ouro
Cravejado com 3
diamantes em talhe de
brilhante com total (ca.
0.30ct) e 32 com total (ca.
0.60ct)
Contraste Veado
800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma
época
Med. 25 (EU)
9.7 g

Em ouro bicolor
Centro cravejado em
pinha com diamantes em
talhe de brilhante
Contraste Veado
800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma
época
Med. 19 (EU)
8.8 g

Em ouro
Aro texturado simulando
troncos cravejado com
uma pérola barroca
Contraste Veado
800/1000 (1985-2020)
e de ourives da mesma
época
Med. 16 (EU)
12.7 g

Em ouro bicolor
Aros em abraço, cinzelados com
extremidades em forma de folha
cravejado com 17 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca.
0.90ct)
Contraste Carneiro 800/1000 e
coruja
Med. 12 (EU)
14.1 g

Em ouro e prata
Malha de argolas duplas com elementos
em losângulo, peça central em prata e
ouro com folhas cravejadas com diamantes
em talhe rosa e 5 pérolas
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
800/1000, prata 833/1000 e de ourives da
mesma época
Comp.: 40 cm
13.4 g

A ring
Bicoloured gold
Pine cone centre set with
brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000
(1985-2020) and same date
maker’s mark

A ring
Gold
Textured band simulating
tree trunks set with baroque
pearl
Deer hallmark 800/1000
(1985-2020) and same date
maker’s mark

Em ouro e platina
Decoração vazada com
enrolamentos cravejado com
uma espinela oval, e diversos
diamantes em talhe antigo de
brilhante
Europa, séc. XIX
Sem marcas de contraste
ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017 Artº2º, nº.2, alínea
a
Med. 10 (EU)
4.4 g

A ring band
Bicoloured gold
Chiselled embrace bands of leaf
shaped finials set with 17 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 0.90ct)
Ram hallmark 800/1000 and Owl

A necklace
Gold and silver
Double loops mesh with lozenge elements,
central silver and gold element with leaves set
with rose cut diamonds and 5 pearls
Dog’s Head hallmark (1938-1984) 800/1000,
silver 833/1000 and same date maker’s mark

A ring
Gold
Set with Murano glass
element framed by frieze
set with 33 8/8 cut
diamonds (ca. 1.00ct)
Dragon hallmark
800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s
mark
€ 500 - 700

A ring
Gold
Set with 3 brilliant cut
diamonds totalling (ca.
0.30ct) and 32 totalling (ca.
0.60ct)
Deer hallmark 80071000
(1985-2020) and same date
maker’s mark
€ 650 - 800

€ 650 - 800

€ 580 - 700

A Victorian ring
Gold and platinum
Pierced scrolls decoration set
with one oval spinel and various
antique brilliant cut diamonds
Europe, 19th century
Unmarked in compliance with
Decree-Law 120/2017, art. 2º,
nº.2 C
€ 250 - 400

€ 800 - 1.000

€ 350 - 450

665

ANEL ART DECO
Em ouro e platina
Cravejado com um rubi em talhe
redondo (ca. 5,5 mm) duas pérolas de
cultura (ca. 8 mm) diversos diamantes
em talhe rosa e rubis calibrados
Contraste Cabeça de Cavalo (19381984) ouro 800/1000, platina
585/1000 e de ourives da mesma
época
Med. 14 (EU)
11.8 g

An Art Deco ring
Gold and platinum
Set with round cut ruby (ca. 5,5 mm) two
cultured pearls (ca. 8 mm) various rose cut
diamonds and calibrated rubies
Horse’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000, platinum 585/1000 and same
date maker’s mark
€ 600 - 800

669
BAUME & MERCIER RELÓGIO DE SENHORA
Em ouro de 18 Kt
Pulseira espiralada cravejada com 28 diamantes em
talhe de brilhante e um rubi em talhe pera
Mostrador oval emoldurado por friso cravejado com
diamantes em talhe de brilhante
Mecanismo de quartzo
Nº. Série 18391 - 1830004
Em estojo original com documentos
41.5 g

A lady’s Baume & Mercier watch
18 kt gold
Spiralled strap set with 28 brilliant cut diamonds and one
pear cut ruby
Oval dial framed by frieze set with brilliant cut diamonds
Quartz mechanism
Serial number 18391 - 1830004
In the original case and with documentation
€ 3.000 - 3.500

666

667

668

670

BRINCOS

PULSEIRA RÍGIDA

ALFINETE

GRANDES BRINCOS ORIENTAIS

Em ouro
Folhas cravejadas com diamantes em talhe
de brilhante e pingentes de esmeraldas
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
Alt.: 3 cm
3.5 g

Em ouro português, séc. XIX
Aros articulados por charneira com
aplicação de folhas cinzeladas e elemento
central composto por arranjo floral,
cinzelado, dourado e esmalte azul,
cravejado com uma granada redonda em
talhe de cabuchão
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea
c
23.4 g

Em ouro
Folhas cinzeladas com 3 elementos
cravejados com 3 diamantes em talhe de
brilhante, safiras rubis e esmeraldas em
talhe redondo simulando flores
Europa, circa 1960
Indicação de 18Kt
4x5,5 cm
25.3 g

Em ouro
Compostos por 3 elementos pendentes
cravejados com duas esmeraldas em talhe
redondo com total (ca. 3.80ct) duas em
talhe pera com total (8.80ct) 58 diamantes
em talhe de rosa coroada, sendo dois ovais
com total (ca. 3.50ct)
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
8,2x3,4 cm
40.5 g

A pair of earrings
Gold
Foliage set with brilliant cut diamonds and
emerald pendants
Ram hallmark 585/1000 and Owl
€ 250 - 350

A bangle
Portuguese gold, 19th century
Hinged bangle of applied chiselled leaves and
central chiselled, gilt and blue enamelled flower
arrangement element set with a round cabochon
cut garnet
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.400 - 1.800

A brooch
Gold
Chiselled foliage of 3 elements set with 3
brilliant cut diamonds, sapphires, rubies and
round cut emeralds simulating flowers
Europe, ca. 1960
Marked 18Kt
€ 1.200 - 1.400

A pair of large Oriental earrings
Gold
Three drop elements set with two round cut
emeralds totalling (ca. 3.80ct) two pear cut
emeralds totalling (8.80ct) and 58 crowned rose
diamonds, two being oval totalling (ca. 3,50ct)
Ram hallmark 585/1000 and Owl
€ 3.000 - 3.500

671

672

673

ALFINETE/PENDENTE ART
DECO

ALFINETE/CLIPS

PENDENTE PORTA RETRATOS

Em ouro e platina
Decoração com volutas e enrolamentos
com aplicação de elementos em platina
cravejados com 14 diamantes em talhe
de brilhante e diversos em talhe de rosa
coroada
Desmontável formando 2 clips
Contraste Cabeça de Cavalo ouro
800/1000 platina 500/1000. (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Comp.: 6 cm
28.8 g

Em ouro
Com decoração esmaltada a azul e negro
na frente e verso, motivos vegetalistas
cinzelados e cravejado com esmeralda
em talhe oval e pequenos diamantes em
talhe 8
Contraste Dragão 800/1000.(1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 2,6 cm
8.3 g

Em ouro e prata
Aro largo parcialmente cinzelado
com aplicação de elemento em
prata cravejado com diamantes em
talhe antigo e talhe rosa
Contraste Cabeça de Cão (19381984) ouro 800/1000, prata
833/1000 e de ourives da mesma
época
43.2 g

A locket
Gold
Blue and black enamelled decoration to front
and back with chiselled foliage motifs and
set with oval cut emerald and small 8/8 cut
diamonds
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

A bangle
Gold and silver
Broad part chiselled bangle of applied
silver element set with antique cut and
rose cut diamonds
Dog’s Head hallmark (1938-1984)
gold 800/1000, silver 833/1000 and
same date maker’s mark

€ 450 - 600

€ 2.500 - 2.800

Em ouro e prata
Meias esferas vazadas e fitas
cravejado com pedras incolores
Europa, circa 1940
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº2. nº2, alínea c.
4,2x4 cm
18.2 g

An Art Deco brooch/pendant
Gold and silver
Pierced demi spheres and ribbon set
with colourless stones
Europe, ca. 1940
Unmarked in compliance with DecreeLaw 120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 900 - 1.000

A brooch/pair of clips
Gold and platinum
Volutes and scrolls decoration of applied
platinum elements set with 14 brilliant cut
diamonds and various crown rose cut diamonds
It can be unmounted into pair of clips
Horse’s Head hallmark gold 800/1000 platinum
500/1000 (1938-1984) and same date maker’s
mark
€ 2.200 - 2.500

674
PULSEIRA RÍGIDA

675

676

PULSEIRA RÍGIDA

PULSEIRA RÍGIDA

Em ouro e prata
Aro com aplicação de volutas em prata
cravejadas com diamantes em talhe rosa, centro
com decoração vazada de motivos geométricos
cravejados com diamantes em talhe rosa e friso
de pérolas em tamanhos decrescente
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984) ouro
800/1000, prata 833/1000 e de ourives da
mesma época
20,65 g

Em ouro e prata
Aro inteiramente cinzelado com
folhagem e aplicação de elemento
em prata com folhas entrelaçadas
cravejadas com diamantes em talhe
8/8 e talhe rosa
Contraste Dragão 800/1000 (19381984) prta 833/1000 e de ourives da
mesma época
27.1 g

A bangle
Gold and silver
Applied silver volutes bangle set with rose cut
diamonds and pierced geometric motifs decoration to
centre set with rose cut diamonds and decreasing pearl
frieze
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold 800/1000,
silver 833/1000 and same date maker’s mark

A bangle
Gold and silver
Fully foliage chiselled bangle of applied
silver element with interlaced leaves set
with 8/8 cut and rose cut diamonds
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984)
silver 833/1000 and same date maker’s
mark

€ 1.000 - 1.200

€ 1.600 - 1.800

677

678

PULSEIRA

PULSEIRA ART DECO

Em ouro
Malha articulada texturada com
aplicação de elementos vegetalistas
cravejados com diamantes em talhe
rosa, simulando cinto
Contraste Dragão 800/1000. (19381984) e de ourives da mesma época
Comp.: 18 cm
29.6 g

Em ouro português
Elos articulados em formato de
trapézio cravejados com diamantes em
talhe rosa com remates de esferas
Contraste Dragão (1938-1984 ) e de
ourives da mesma época
Comp.: 19,5 cm
50 g

A bracelet
Gold
Articulated textured mesh of applied foliage
elements set with rose cut diamonds
simulating belt
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark

An Art Deco bracelet
Portuguese gold
Articulated trapeze shaped links set with
rose cut diamonds with spherical finials
Dragon hallmark (1938-1984) and same
date maker’s mark
€ 2.600 - 3.500

679
PULSEIRA BVLGARI
Em ouro
Malha de argolas com elementos
gravados Bvlgari
Marca s de garantia de Itália 750/1000,
séc. XX
(falta de 4 ónix)
Comp.: 19 cm
14.1 g

A Bvlgari bracelet
Gold
Loop chain of engraved Bvlgari elements
Italian assay-marks 750/1000, 20th century
(4 onyx missing)
€ 700 - 900

€ 1.600 - 1.800

680

681

PULSEIRA

PULSEIRA ART DECO

Em ouro bicolor
Elos largos texturados cravejados com
56 diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 3.00ct)
Contraste Dragão 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Comp.: 19,5 cm
84.5 g

Em ouro bicolor
Malha articulada com aplicação de
elemento em forma de folha estilizada
cravejada com 31 diamantes em talhe
antigo europeu
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,
alínea c
Comp.: 16 cm
29.1 g

A bracelet
Bicoloured gold
Broad textured links set with 56 brilliant
cut diamonds totalling (ca. 3.00ct)
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark
€ 5.800 - 7.000

An Art Deco bracelet
Bicoloured gold
Articulated mesh of applied stylised leaf
shaped element set with 31 antique Europa
cut diamonds
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 900 - 1.200

682
PULSEIRA E BRINCOS
Em ouro bicolor
Malha espalmada com 3 elementos em
forma de flores estilizadas cravejadas com
3 safiras em talhe oval e diamantes em
talhe de brilhante
Brincos com idêntica decoração
Contraste Carneiro 750/1000 e coruja
14.4 g

A bracelet and pair of earrings
Bicoloured gold
Flattened mesh with 3 stylised flower elements
set with 3 oval cut sapphires and brilliant cut
diamonds
Earrings of identical decoration
Ram hallmark 750/1000 and Owl
€ 750 - 900

683

684

685

686

ANEL

ALIANÇA CARTIER

ANEL

ANEL

Em ouro
Design modernista parcialmente
texturado cravejado com
pequenos diamantes e uma
peça em pasta de vidro
turquesa
Contraste Andorinha 750/1000
(1985-2020) e Cabeça de
Pelicano
Med. 16 (EU)
11.6 g

Em ouro tricolor
Colecção Trinity
Gravado Cartier - 45 DGM704
Em estojo de origem
Marcas de garantia de França
750/1000
Med. 5 (EU)
13.6 g

Em ouro
Cravejado com uma
malaquite em talhe de
cabuchão redondo
Contraste Dragão 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Diam.: 2 cm
13.2 g

Em ouro
Elemento oblongo cravejado com
pequenos diamantes em talhe 8/8
emoldurado por friso de rubis em
talhe redondo assente em base
formada por elementos cónicos
canelados
Itália, circa 1960
Indicação de 18 Kt
Med. 15 (EU)
10.8 g

A ring
Gold
Part textured modernistic design
set with small diamonds and a
turquoise glass paste element
Swallow hallmark 750/1000 (19852020) and Pelican’s Head

A Cartier ring band
Tricoloured gold
Trinity collection
Engraved Cartier - 45 DGM704
In the original storage case
French assay-marks 750/1000
€ 1.500 - 2.000

€ 600 - 800

687
ANEL ROMÂNTICO
Em ouro e prata, séc. XIX
Aro cinzelado com aplicação de
esmalte azul cravejado com 7
diamantes em talhe antigo de brilhante
com total (ca. 0.55ct)
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,
alínea c
Med. 20 (EU)
7.2 g

A Romantic era ring
Gold and silver, 19th century
Chiselled band of applied blue enamel
element set with 7 antique brilliant cut
diamonds totalling (ca. 0.55ct)
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 450 - 600

A ring
Gold
Set with round cabochon cut
malachite
Dragon hallmark 800/1000
(1938-1984) and same date
maker’s mark
€ 400 - 500

A ring
Gold
Oblong element set with small 8/8 cut
diamonds framed by frieze of round cut
rubies resting on a fluted conical elements
base
Italy, ca. 1960
Stamped 18 Kt
€ 600 - 800

688
ANEL ROMÂNTICO
Em ouro e prata
Decoração vazada com folhas
e enrolamentos cravejado com
3 diamantes em talhe antigo de
brilhante (ca. 040ct)
Contraste Tigre (1887-1938)
800/1000 e Javali 833/1000 da
mesma época
Med. 18 (EU)
4.8 g

A Romantic era ring
Gold and silver
Pierced foliage and scrolls decoration set
with 3 antique brilliant cut diamonds
(ca. 0.40ct)
Tiger hallmark (1887-1938) 800/1000
and same date Boar hallmark 833/1000
€ 400 - 500

689

690

691

CONJUNTO DE ANEL E BRINCOS

COLAR

ANEL FRED

Em ouro
Cravejados com turquesas ovais (ca. 12x7
mm) em talhe de cabuchão emolduradas
com conjunto de folhas estilizadas e
cinzeladas
Espanha, circa 1960
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Med. 17 (EU)
19.2 g

Em ouro
Argolas e fio torcido e contas de jade
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
Comp.: 94 cm
40.8 g

Em ouro
Moldado em forma de 4 corações
Marcas de garantia França Cabeça de
Águia 750/1000
Gravado Fred Paris - GN 9756
Med. 10 (EU)
10.6 g

A ring and pair of earrings set
Gold
Set with cabochon cut oval turquoises (ca. 12x7
mm) framed by stylised and chiselled foliage
Spain, ca. 1960
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 650 - 800

€ 800 - 1.000

A necklace
Gold
Loops and twisted chain and jade beads
Ram hallmark 585/1000 and Owl

A Fred ring
Gold
Moulded as 4 hearts
Eagle’s Head French assay-marks 750/1000
Engraved Fred Paris - GNU 9756
€ 600 - 800

692

693

694

BRINCOS

BRINCOS PENDENTES

ALFINETE

Em ouro
Cravejados com duas safiras em talhe de
navette, emolduradas por friso cravejado
com diamantes em talhe 8/8
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 1,2 cm
4.1 g

Em prata, séc. XIX
Botão circular e pendente periforme
cravejados com crisólitas em diversos talhes
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea c
Alt.: 5,5 cm
25.2 g

Em ouro e prata
Flor com ramo, centro e folhas em concha
esculpida, cravejada com 4 turmalinas em
talhe redondo
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
ouro 800/1000 prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
4,5x6 cm
20,5 g

A pair of earrings
Gold
Set with two navette cut sapphires framed by
frieze set with 8/8 cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 250 - 350

A pair of drop earrings
Silver, 19th century
Circular bud and pear shaped pendant set with
chrysolites in various cuts
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.500 - 2.500

A brooch
Gold and silver
Flowering branch with carved coral centre and
foliage set with 4 round cut tourmalines
Dog’s Head hallmark (1938-1984) gold
800/1000 silver 833/1000 and same date
maker’s mark
€ 1.100 - 1.300

695
PULSEIRA
Em malha de ouro
Malha articulada cravejada com 14
quartzos citrinos em tamanho decrescente
de (ca. 17x14 a 12x10 mm) e 13 pérolas
irregulares de cultura
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº2, alínea c
Comp.: 18 cm
59.5 g

A bracelet
Gold mesh
Articulated mesh set with 14 citrine quartzes of
decreasing size (ca. 17x14 to 12x10 mm) and 13
irregular cultured pearls
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 1.000 - 1.200

696
PENCA BRASILEIRA
Em ouro com pendentes em cristal de
rocha
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja

A Brazilian necklace
Gold with rock crystal pendants
Ram hallmark 585/1000 and Owl
€ 250 - 350

697
COLAR
Em ouro português
Malha de miosótis com remate de nó
cravejado com um diamante em talhe
Europa (ca. 0.90ct) e 2 pingentes em vidro
lapidado
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Comp.:37 cm
46.7 g

A necklace
Portuguese gold
Myosotis mesh with knot finial set with one
Europa cut diamond (ca. 0.90ct) and 2 cut glass
drops
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 3.000 - 3.200

698
BRINCOS
Em ouro e prata
Pendente triangular cravejado com 6
granadas em talhe pera
Contraste Veado 800/1000 e Águia
925/1000 (1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 2,9 cm
11.5 g

A pair of earrings
Gold and silver
Triangular pendant set with six pear shaped
garnets
Deer hallmark 800/1000 and Eagle 925/1000
(1985-2020) and same date maker’s mark
€ 350 - 500

699

700

BRINCOS PENDENTES

ALIANÇA

Em ouro
Topo em forma de folha estilizada
cravejada com pequenos
diamantes em talhe antigo, tendo
suspensos 3 elementos articulados
cravejados com diamantes em
talhe antigo com total nos dois
brincos (1.60ct)
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
Artº.2, nº.2, alínea c
Alt.: 4 cm
7.9 g

Em ouro
Cravejada com 15 diamantes
em talhe de brilhante com total
(ca. 2.70ct)
Contraste Carneiro 800/1000
e coruja
Med. 20 (EU)
7g

A pair of drop earrings
in gold
Top in the form of a stylized leaf set
with small antique cut diamonds, with
suspended 3 articulated elements set
with antique cut diamonds with a total
of two earrings (1.60ct)
Europe, circa 1950
No contrast marks under Decree-Law
120/2017, Art.2, nº.2, subparagraph c
€ 1.500 - 2.500

A ring band
Gold
Set with 15 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 2.70ct)
€ 1.200 - 1.400

701
PULSEIRA ESCRAVA
Em platina
Cravejada com diamantes em talhe
de brilhante e talhe rosa
Centro com aplicação de esmalte
negro cravejado com um diamante
em talhe de brilhante (ca. 0.12ct)
Europa Belle Époque
Contraste Papagaio
(sinais de uso, amolgadelas)
10.8 g

A bangle
Platinum
Set with brilliant cut and rose cut
diamonds
Applied central black enamel element
set with one brilliant cut diamond (ca.
0.12ct)
Europe, Belle Époque
Parrot hallmark
(signs of wear, dents)
€ 550 - 650

702
ANEL DE MEMÓRIA
Em ouro branco
Cravejado com 5 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca.
0.15ct)
Contraste Formiga 800/1000 (19381984) e de ourives da mesma época
Med. 17 (EU)
3.3 g

A memory ring
White gold
Set with 5 brilliant cut diamonds
totalling (ca. 0.15ct)
Ant hallmarks 80071000 (1938-1984)
and same date maker’s mark
€ 250 - 350

703

704

705

BRINCOS

PULSEIRA KORLOFF

PULSEIRA RIVIÈRE

Em ouro
Elemento geométrico cravejado com
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 3,8 cm
4.1 g

Em ouro branco
Elos articulados com o símbolo Korloff
cravejados com 24 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 1.80ct)
Contraste Cigarra 800/000 (1985-1988)
com marca Korloff
Comp.: 17 cm
19.7 g

Em ouro
Cravejada com 104 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 1.05ct)
Marcas de garantia de Itália 750/1000,
séc. XX
Comp.: 18 cm
5.3 g

A pair of earrings
Gold
Geometric elements set with small brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 300 - 400

A Korloff bracelet
White gold
Articulated links with Korloff logo set with 24
brilliant cut diamonds totalling (ca. 1.80ct)
Cicada hallmark 800/1000 (1985-1988) marked
Korloff
€ 1.400 - 1.600

A riviere bracelet
Gold
Set with 104 brilliant cut diamonds totalling
(ca. 1.05ct)
Italian assay marks 750/1000, 20th century
€ 500 - 700

706

707

708

709

710

711

712

ANEL

ANEL

ANEL ROMÂNTICO

ANEL

ANEL

ANEL

ANEL

Em ouro branco
Cravejado com uma esmeralda
em talhe de esmeralda (ca.
8.8x6.2 mm) emoldurada
por friso cravejado com 14
diamantes em talhe 8/8
Contraste Formiga 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 9 (EU)
4g

Em ouro
Centro cravejado com pavé
de diamantes em talhe de
brilhante e três esmeraldas em
talhe redondo (ca. 5 mm)
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Med. 18 (EU)
11.2g

Em prata e ouro
Corpo rectangular com
decoração vazada com
motivos geométricos cravejado
com uma esmeralda em talhe
quadrado (ca. 4,8x4,8 mm)
diamantes em talhe antigo de
brilhante e talhe rosa
Contraste Tigre (1887-1938)
800/1000, prata 833/1000 e de
ourives da mesma época
Med. (23 (EU)
7.5 g

Em ouro branco
Composição de folhas cravejadas
com 12 diamantes em talhe
de brilhante (ca. 0.60ct) uma
esmeralda em talhe pera e uma
pérola de cultura (ca. 8 mm)
Contraste Formiga 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Med. 13 (EU)
6.7 g

Em platina
Cravejado com um diamante em talhe
antigo (ca.1.80ct ) e 4 esmeraldas ovais
em talhe cabuchão
Contraste Papagaio 850/1000 e de
ourives da mesma época
Med. 12,5 (EU)
6.6 g

Em platina
Cravejado com uma esmeralda colombiana
em talhe dito de esmeralda (ca.2.50ct) 2
diamantes em talhe antigo com total (ca.
0.95ct) 20 em talhe de brilhante e 4 em
baguette com total (ca. 0.90ct)
Contraste Papagaio 950/1000 Pelicano
Med. 15 (EU)
8.3 g

Em ouro e prata
Aro composto por 4 fios com aplicação
de pequenas folhas cravejadas com
diamantes em talhe rosa, centro cravejado
com uma ágata oval em talhe de cabuchão
(14,5x10 mm)
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984)
800/1000, prata 833/1000 e de ourives da
mesma época
Med. 14 (EU)
8.3 g

A ring
White gold
Set with one emerald cut emerald
(ca. 8.8x6,2 mm) framed by frieze
set with 14 8/8 cut diamonds
Ant hallmark 800/1000 (19381984) and same date maker’s mark
€ 250 - 400

A ring
Gold
Centre set with brilliant cut
diamonds pavé and three round
cut emeralds (ca. 5 mm)
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark
€ 700 - 900

A Romantic era ring
Silver and gold
Rectangular shaped body of
pierced geometric decoration set
with one square cut emerald (ca.
4,8x4,8 mm) antique cut and rose
cut diamonds
Tiger hallmark (1887-1938)
800/1000, silver 833/1000 and
same date maker’s mark
€ 350 - 500

A ring
White gold
A composition of leaves set with 12
brilliant cut diamonds (ca. 0.60ct)
one pear cut emerald and a cultured
pearl (ca. 8 mm)
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark
€ 400 - 600

A ring
Platinum
Set with one antique cut diamond (ca.
1.80ct) and 4 oval cabochon cut emeralds
Parrot hallmark 850/1000 and same date
maker’s mark
€ 3.500 - 5.000

A ring
Platinum
Set with one Colombian emerald cut emerald
(ca. 2.50ct) two antique cut diamonds totalling
(ca. 0.95ct) 20 brilliant cut and 4 baguette cut
diamonds totalling (ca. 0.90ct)
Parrot hallmark 950/1000 and Pelican
€ 3.500 - 4.000

A ring
Gold and silver
Band of 4 threads with small applied leaves
set with rose cut diamonds and central oval
cabochon cut agate (14,5x10 mm)
Dog’s Head hallmark (1938-1984) 800/1000,
silver 833/1000 and same date maker’s mark
€ 300 - 450

713
BRINCOS PENDENTES
Em platina
Formados por 4 elementos ovais
cravejados com 4 rubis em talhe de
cabuchão emoldurados por friso
cravejado com diamantes em talhe rosa
Europa, circa 1930
Sem marcas de contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2,
alínea c
Alt.: 2,1 cm
3.9 g

A pair of drop earrings
Platinum
Formed by 4 oval elements set with 4
cabochon cut rubies framed by frieze set with
rose cut diamonds
Europe, ca. 1930
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 800 - 1.200

714
BRINCOS PENDENTES
Em platina
Formados por 4 elementos em forma de
túlipa invertida cravejados com pequenos
diamantes, 2 ametistas esculpida e duas
em forma de pera em talhe briolete
Contraste Papagaio 900/1000 e Cabeça de
Pelicano
Comp.: 5,5 cm
19.8 g

A pair of drop earrings
Platinum
Formed by 4 inverted tulip shaped elements set
with small diamonds, 2 carved amethysts and
two pear shaped briolette cut amethysts
Parrot hallmark 900/1000 and Pelican’s Head
€ 1.200 - 1.500

715

716

BRINCOS PENDENTES

ALFINETE/PENDENTE

Em ouro e prata
Laço e pingente periforme cravejados com
diamantes em talhe rosa e 4 safiras de
tonalidade rosa
Europa, 1ª metade séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº.2, alínea
c
Alt.: 2,6 cm
6.5 g

Em ouro e platina
Em forma de folha estilizada cravejada com
4 rubis redondos em talhe de cabuchão
e diversos diamantes em talhe antigo de
brilhante
Europa, séc. XIX/XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Art 2, nº2 alínea c
3,5x3,2 cm
8.5 g

A pair of drop earrings
Gold and silver
Bow and pear shaped drop set with rose cut
diamonds and 4 pink sapphires
Europe, 1st-half 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

A brooch/pendant
Gold and platinum
Stylised leaf set with 4 round cut cabochon rubies
and various antique cut diamonds
Europe, 19th / 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C

€ 300 - 400

€ 500 - 600

717
FIO COM PENDENTE
Em ouro, malha de argolinhas
Pendente em ametista em forma de ovo
em suporte cravejado com diamantes em
talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época

A chain and pendant
Gold, ring mesh
Amethyst egg shaped pendant on a frame set
with brilliant cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 1.000 - 1.500

718
ALFINETE
Em prata, séc. XVIII
Em formato ondulado cravejado com
ametistas e quartzos de diversas
tonalidades
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2º, nº.2, alínea
c
Comp.: 8 cm
15.4 g

A brooch
Silver, 18th century
Undulated shape set with amethysts and
quartzes in various shades
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 600 - 800

719

720

721

722

723

724

PULSEIRA

PULSEIRA

BRINCOS PENDENTES

BRINCOS

COLAR E PULSEIRA

ANEL

Em ouro
Pérolas de cultura (ca. 7,5 mm) e contas
de aventurinas (ca. 10 mm)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Comp.: 21 cm
16,5 cm

Em ouro
Pérolas irregulares e quartzos citrinos
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
Comp.: 20 cm
18,5 cm

Em ouro
Topo e frisos cravejados com pequenos
diamantes em talhe de brilhante, contas de
coral facetado elementos em ónix e franjas
em pequenas pérolas naturais
Contraste Carneiro 750/1000 e Coruja
Alt.: 7 cm
16.7 g

Em ouro
Pérolas barrocas e malaquites esculpidas
Contraste Carneiro 585/1000 e coruja
Alt.: 4,8 cm
12.1 g

Em ouro
Com aplicação de pérolas de cultura (ca.
7,7 mm) e contas de jade
Contraste Dragão 800/1000 (1938-1984) e
de ourives da mesma época
59 g

Em ouro
Cravejado com um diamante em talhe
antigo de brilhante (ca. 0.90ct) e duas
esmeraldas em talhe quadrado com total
(ca. 1.80 ct)
Europa, 1ª metade séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Art. 2º., nº.2, alínea
c
Med. 11 (EU)
3.4 g

A bracelet
Gold
Cultured pearls (ca. 7,5 mm) and aventurine
beads (ca. 10 mm)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 150 - 250

A bracelet
Gold
Irregular pearls and citrine quartzes
Ram hallmark 585/1000 and Owl
€ 150 - 250

A pair of drop earrings
Gold
Top and friezes set with small brilliant cut
diamonds, faceted coral beads, onyx elements
and tassels of small natural pearls
Ram hallmark 750/1000 and Owl
€ 1.500 - 2.500

A pair of earrings
Gold
Baroque pearls and carved malachite
Ram hallmark 585/1000 and Owl
€ 150 - 250

A necklace and bracelet
Gold
Of applied cultured pearls element (ca. 7,7 mm)
and jade beads
Dragon hallmark 800/1000 (1938-1984) and
same date maker’s mark
€ 700 - 800

A ring
Gold
Set with one antique brilliant cut diamond (ca.
0.90ct) and two square cut emeralds totalling
(ca. 1.80ct)
Europe, 1st-half 20th century
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 700 - 900

725
ANEL LARGO
Em ouro
Aro parcialmente canelado com 5 frisos
verticais cravejados com 35 diamantes em
talhe de brilhante com total (ca. 0.50ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 13 (EU)
13.8 g

A broad ring
Gold
Part fluted band with 5 vertical friezes set with
35 brilliant cut diamonds totalling (ca.0.50ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 850 - 1.000

726

727

728

729

730

PULSEIRA RÍGIDA

ANEL CARTIER

MEIA ALIANÇA

GARGANTILHA

ANEL

Em ouro
Aro liso com dois frisos cravejados com
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
14.6 g

Em ouro branco
Aro liso cravejado com uma ametista
quadrada (ca. 8x8 mm)
Marcas de garantia de França Cabeça de
Águia 750/1000
Gravado Cartier 1997 - G47704
Med. 8 (EU)
10.6 g

Em ouro
Cravejada com 27 diamantes em talhe de
baguette com total (ca. 0.85ct)
Contraste Andorinha 750/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Med. 22 (EU)
5.9 g

Em ouro
Formada por elos rectangulares
articulados, peça central cravejada em
pavé com 45 diamantes em talhe de
brilhante com total (0.90ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
35.6 g

Em ouro
Aro triplo cravejado com pequenos
diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 20 (EU)
11.7 g

A bangle
Gold
Plain band of two friezes set with small brilliant
cut diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 900 - 1.200

A Cartier ring
White gold
Plain band set with square amethyst (ca. 8x8
mm)
Eagle’s Head French assay-marks 750/1000
Engraved Cartier 1997 - G47704
€ 600 - 800

A demi ring band
Gold
Set with 27 baguette cut diamonds totalling (ca.
0.85ct)
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 550 - 700

A necklace
Gold
Rectangular articulated links with central
elements set with 45 brilliant cut diamonds pavé
totalling (0.90ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 2.200 - 2.500

A ring
Gold
Triple band set with small brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 600 - 700

731

732

ALFINETE ART DECO

BRINCOS

Em ouro e platina
Decoração vazada com elementos
geométricos cravejado com um diamante
em talhe europeu (ca. 0.50ct) 4 com total
(ca. 0.70ct) e 100 em talhe 8/8 com total
(2.00ct)
Marcas de garantia de Paris 750/1000
5x2,5 cm
13.7 g

Em ouro
Composição floral cravejados com 56
diamantes em talhe de brilhante com total
(ca. 1.20ct)
Contraste Andorinha 750/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
1,9x1,4 mm)
10.4 g

An Art Deco brooch/pendant
Gold and platinum
Pierced decoration of geometric elements set
with one Europa cut diamond (ca. 0.50ct) 4
totalling (ca. 0.70ct) and 100 8/8 cut diamonds
totalling (2.00ct)
Paris assay-marks 750/1000
€ 1.100 - 1.200

734
ANEL E BRINCOS
Em ouro
Flores cravejadas com 26 diamantes em
talhe de brilhante com (ca. 1.80ct)
Marcas de garantia de Itália 750/1000,
séc. XX
Med. 14 (EU)
11.3 g

A ring and pair of earrings
Gold
Flowers set with 26 brilliant cut diamonds (ca.
1.80ct)
Italian assay-marks 750/1000, 20th century
€ 850 - 1.000

A pair of earrings
Gold
Floral composition set with 56 brilliant cut
diamonds totalling (ca. 1.20ct)
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 700 - 900

733
ALFINETE
Em platina e ouro
Elementos espiralados cravejados com 13
diamantes em talhe de brilhante com total
(ca. 1.00ct) e 80 em talhe 8/8 (ca. 1.60ct)
Europa, circa 1950
Sem marcas de contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, Artº.2, nº.2, alínea c
Comp.: 4 cm
11.9 g

A brooch
Platinum and gold
Spiralled elements set with 13 brilliant cut
diamonds totalling (ca. 1.00ct) and 80 8/8 cut
diamonds (ca. 1.60ct)
Europe, ca. 1950
Unmarked in compliance with Decree-Law
120/2017, art. 2º, nº.2 C
€ 950 - 1.100

735

736

737

BRINCOS

BRINCOS

BRINCOS

Em ouro
Elementos cruzados cravejados com
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Alt.: 1,5 cm
6.1 g

Em ouro
Elementos cruzados cravejado com pavé
de 90 diamantes em talhe de brilhante (ca.
2.70ct)
Contraste Andorinha 750/1000 (19852020) e de ourives da mesma época
Alt.: 1,9 cm
15.9 g

Em ouro
Em forma de leque cravejados com pavé
de 48 diamantes em talhe de brilhante (ca.
0.96ct) e 4 frisos cravejados com safiras
em talhe redondo
Contraste Veado 800/1000 (1985-2022) e
de ourives da mesma época
Alt.: 1,8 cm
7.2 g

A pair of earrings
Gold
Crossed elements set with small brilliant cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 400 - 500

A pair of earrings
Gold
Crossed elements set with 90 Brilliant cut
diamonds pavé (ca. 2.70ct)
Swallow hallmark 750/1000 (1985-2020) and
same date maker’s mark
€ 1.000 - 1.400

A pair of earrings
Gold
Fan shaped set with 48 brilliant cut diamonds
pavé (ca. 0.96ct) and 4 friezes set with round
cut sapphires
Deer hallmark 800/1000 (1985-2022) and same
date maker’s mark
€ 450 - 550

738

739

740

741

BRINCOS

BRINCOS

BRINCOS

BRINCOS

Em ouro branco
Frisos cravejados com 16
diamantes em talhe de brilhante
(ca. 0.24ct) e 16 safiras em talhe
redondo
Contraste Formiga 800/1000
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,4 cm
3g

Em ouro
Friso cravejado com 20
diamantes em talhe de brilhante
(ca. 0.30ct)
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,5 cm
4.2 g

Em ouro
Formato rectangular cravejados
alternadamente com pequenas
safiras e diamantes em talhe 8/8
Contraste Veado 800/1000
(1985-2020) e de ourives da
mesma época
Alt.: 1,7 cm
8g

Em ouro
Frisos ondulados cravejados
com 64 diamantes em talhe de
brilhante e 50 diamantes negros
Contraste Veado 800 (19852020) e de ourives da mesma
época
Alt.: 1,6 cm
10.4 g

A pair of earrings
Gold
Frieze set with 20 brilliant cut
diamonds (ca. 0.30ct)
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Rectangular shaped set with small
sapphires alternating with 8/8 cut
diamonds
Deer hallmark 800/1000 (19852020) and same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Undulating friezes set with 64
brilliant cut diamonds and 50 black
diamonds
Deer hallmark 800 (1985-2020) and
same date maker’s mark

€ 500 - 600

€ 700 - 900

A pair of earrings
White gold
Friezes set with 16 brilliant cut
diamonds (ca. 0.24ct) and 16 round
cut sapphires
Ant hallmark 800/1000 (1938-1984)
and same date maker’s mark
€ 250 - 350

€ 250 - 400

742
ALFINETE
Em ouro
Osga formada por elementos articulados cravejada
com diamantes em talhe de brilhante com total (ca.
2.80ct)
Contraste Veado 800/1000 e de ourives da mesma
época
Comp.: 13,5 cm
57.1 g

A brooch
Gold
Gecko shaped formed by articulated elements set with
brilliant cut diamonds totalling (ca. 2.80ct)
Deer hallmark 800/1000 and same date maker’s mark
€ 4.200 - 5.000

743
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro
Cravejada com pavé de diamantes em
talhe de brilhante com total (ca. 7.20ct)
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
51.3 g

A bangle
Gold
Set with brilliant cut diamonds pavé totalling
(ca. 7.20ct)
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark
€ 4.500 - 5.000

744

745

746

ANEL

PULSEIRA RÍGIDA

BRINCOS DAMIANI

Em ouro
Aro liso cravejado com pavé de pequenos
diamantes em talhe de brilhante em forma
círculo
Contraste Veado 800/1000 (1985-2020) e
de ourives da mesma época
Med. 13 (EU)
8.5 g

Em ouro
Aro tipo escrava, articulado por charneira
com mola, inteiramente decorado com
granitos e remates em esfera
Marcas de garantia de Itália 750/1000,
séc. XX
20.6 g

Em ouro
Em formato oval cravejados em pavé com
total (ca. 3.80ct)
Marcas de garantia de Itália 750/1000,
séc. XX
Gravado Damiani
2x1,4 cm
11 g

A ring
Gold
Plain band set with circular small brilliant cut
diamonds pavé
Deer hallmark 800/1000 (1985-2020) and same
date maker’s mark

A bangle
Gold
Broad spring hinged band fully decorated with
granites and sphere finials
Italian assay-marks 750/1000, 20th century
€ 1.250 - 1.600

A pair of Damiani earrings
Oval shaped set in pavé totalling (ca. 3.80ct)
Italian assay-marks 750/1000, 20th century
Engraved Damiani
€ 4.000 - 5.000

€ 550 - 750

747

ANEL SOLITÁRIO
Em ouro
Cravejado com um diamante em talhe europeu de
brilhante com (ca. 4.70ct) e 4 com total (ca. 0,40ct )
Cor MN, claridade VS1 sem florescência
Contraste Carneiro 800/1000 e coruja
Med. 14 (EU)
7.3 g
Com certificado do laboratório Gemvalue

A solitary ring
Gold
Set with one Europa brilliant cut diamond (ca. 4.70ct) and 4
totalling (ca. 0,40ct)
Colour MN clarity VS1 with no fluorescence
Ram hallmark 800/1000 and Owl
With certificate from laboratory Gemvalue
€ 20.000 - 25.000

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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AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem
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para avaliacao@veritas.art
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BPI
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BBPIPTPL
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