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FIGURA DE BUDAI
Dinastia Qing, séc. XVII/XVIII
Em porcelana Dehua
Representando figura de Budai sentado, de proporções avantajadas,
feição alegre e envergando um robe largo, aberto à frente
Com marca moldada nas costas
Pedestal em madeira de lei entalhada
Alt.: 13 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido antes de 1940.

A Dehua figure of Budai
Qing dynasty, 17th–18th century
Modelled in seated position, with rotund shape, smiling face and dressed in a
loose robe open to the front
Marked on the back with an impressed mark
Fitted hardwood stand with carved decoration
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 2.500 - 3.000

9

8

2

4

Período Kangxi (1662-1722)
Em porcelana Dehua
Representado sentado sobre um plinto retangular e com
suporte para incenso
Alt.: 39 cm

Dinastia Qing, séc. XVIII
Em porcelana Dehua
Representando figura de Damo sentado, envolto num longo
manto e segurando scroll junto ao peito
Com marca moldada nas costas
Pedestal em madeira feito à medida
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 11 cm

GRANDE LEÃO BUDISTA

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A large Dehua Buddhist lion joss-stick holder
Kangxi Period (1662-1722)
Modelled in seated position upon a rectangular plinth
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 300 - 500

FIGURA DE DAMO (BODHIDHARMA)

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido antes
de 1940.

A Dehua figure of Damo (Bodhidharma)
Qing Dynasty, 18th century
Modelled in seated position, wearing a long draping robe and
holding a scroll against his chest
Marked at the back with an impressed seal mark
With fitted wood stand
(minor defects and restorations)
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 400 - 600

3

INCENSÓRIO
Dinastia Qing, séc. XVIII
De formato ‘bombe’ e com duas pegas em forma de
cabeças de leão
(com um cabelo)
Diam.: 10 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A Dehua bombe-form censer with applied lion mask handles
Qing Dynasty, 18th century
With impressed seal mark on the base
(with one hairline)
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 400 - 600

5

FIGURA DE GUANYIN
Dinastia Qing, séc. XVIII
Em porcelana Dehua
Representado Guanyin sentada e envolta num longo manto
Com marca moldada nas costas
Pedestal em madeira feito à medida
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 12,5 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A Dehua figure of Guanyin
Qing Dynasty, 18th century
Modelled in seated position and wearing an overflowing robe
Marked at the back with an impressed seal mark
With fitted hardwood stand
(minor defects and restorations)
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 300 - 500
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FIGURA DE GUANYIN
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana blanc- de-Chine
Representando figura de Guanyin de pé, sobre pedestal
decorado com ondas, envergando uma longa túnica com
drapeados e segurando cetro ruyi
Reverso com marca moldada “Boji Yuren” (a virtude
estende-se a todos, até aos pescadores)
(pequenas faltas)
Alt.: 33 cm

A blanc-de-Chine figure of Guanyin
Qing Dynasty, 19th century
Modelled in standing position, upon a wave decorated plinth,
wearing a long flowing robe and holding a ruyi sceptre
Reverse with an impressed “Boji Yuren” seal mark (virtue
extends to all, even fishermen)
(minor losses)
€ 1.500 - 2.000
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PRATO ‘JUN’
Dinastia Song (1127-1279)
Em cerâmica revestida com vidrado expeço de cor azul
(‘sky-blue’) que se rarefaz nas arestas revelando o tom claro
da pasta
Moldado com aba invertida e caldeira arredondada pouco
profunda
Base com três marcas de cozedura equidistantes
Diam.: 17,8 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A ‘Jun’ sky-blue glazed dish
Southern Song Dynasty (1127-1279)
Stoneware with thick sky-blue glaze, thinning to a light buff tone
at the edges
Potted with rounded shallow sides and a wide everted rim
The base bears three evenly-spaced spur marks
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 6.000 - 8.000
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EXCECIONAL TAÇA ‘YAOZHOU’
Dinastia Song, final do séc. XI ou início do séc. XII
Em cerâmica com vidrado céladon de cor verde e decoração incisa no interior representando três
peixes a nadar entre ondas
Alt.: 5 cm
Diam.: 11 cm
Proveniência:
Importante coleção particular
Sotheby’s, London, 2015
Peças semelhantes:
The Yaozhou Ware Museum, Tongchuan, Shaanxi (The Masterpieces of Yaozhou Ware - Catalogue
of the Exhibition of the Museum of Oriental Ceramics. Osaka 1997, p. 53, n. 68;
The Palace Museum, Beijing - The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum.
Porcelain of the Song Dynasty (I). Hong Kong 1996, p. 127, n. 113;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection. London
1994. Volume I, p. 233, n. 418;
Kwan Collection - Song Ceramics from the Kwan Collection. Hong Kong 1994, p. 198, n. 81.

An exceptional ‘Yaozhou’ celadon bowl
Song Dynasty, late 11th century or early 12th century
Stoneware with olive-green glaze, carved to the interior with three fish amongst combed waves
Provenance:
Inportant private collection
Sotheby’s, London, 2015
Similar pieces can be found at:
The Yaozhou Ware Museum, Tongchuan, Shaanxi (The Masterpieces of Yaozhou Ware - Catalogue of the
Exhibition of the Museum of Oriental Ceramics. Osaka 1997, p. 53, n. 68;
The Palace Museum, Beijing - The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum. Porcelain of
the Song Dynasty (I). Hong Kong 1996, p. 127, n. 113;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection. London 1994.
Volume I, p. 233, n. 418;
Kwan Collection - Song Ceramics from the Kwan Collection. Hong Kong 1994, p. 198, n. 81.
€ 8.000 - 12.000
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LAVA PINCÉIS ‘DINGYAO’
Dinastia Song (960-1279)
Em cerâmica com vidrado branco-marfim
De formato circular e com fundo plano delicadamente decorado no interior com flor
de lótus incisa
Bordo revestido com aro metálico
Fornos Ding, séc. XI/ XII
Diam.: 12,5 cm
Proveniência:
Importante coleção particular
Peças semelhantes:
National Palace Museum, Taipei - Decorated Porcelain of Dingzhou, White Ding
wares from the collection of the National Palace Museum. Taipei 2014, pp. 94-95, n. II
47, 48, 49, 50, 51, 52;
The Palace Museum, Beijing - Selection of Ding Ware, The Palace Museum Collection
and Archaeological Excavation, Beijing 2012, pp 246-247, n. 105;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang
Collection. London 1994. Volume I, p. 204, n. 358.

A ‘Dingyao’ carved ‘lotus’ washer
Song Dynasty (960-1279)
With circular shape and flat base, covered in an ivory-white glaze
Delicately carved to the interior with a lotus spring
The rim is bound with a metal band
11th/ 12th century
Provenance:
Inportant private collection
Similar pieces can be found at:
National Palace Museum, Taipei - Decorated Porcelain of Dingzhou, White Ding wares
from the collection of the National Palace Museum. Taipei 2014, pp. 94-95, n. II 47, 48,
49, 50, 51, 52;
The Palace Museum, Beijing - Selection of Ding Ware, The Palace Museum Collection and
Archaeological Excavation, Beijing 2012, pp 246-247, n. 105;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection.
London 1994. Volume I, p. 204, n. 358.
€ 8.000 - 12.000
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TAÇA ‘QINGBAI’
Dinastia Song do Sul (1127-1279)
Em cerâmica com vidrado transparente de coloração azulada
Com formato cónico e decoração moldada no interior representando duas fénixes
voando entre flores, sob friso de ‘grega’
Bordo não vidrado
Fornos de Jingdezheng
Alt.: 5,5 cm
Diam.: 15,5 cm
Proveniência:
Importante coleção particular
Sotheby’s, London, 2015
A decoração de esta bela taça ‘Qingbai’ dos fornos de Jingdezheng está
claramente influenciada pelas peças com decoração impressa através de molde
produzidas durante o século XII nos fornos Ding da província de Hebei. Taças
Ding com decoração e forma similares aparecem publicadas no catálogo do
Museu do Palácio Nacional de Taipei “Decorated Porcelain of Dingzhou. White
Ding wares from the collection of the National Palace Museum, Taipei 2014”, pp.
183, 184-185. Na página 244 do mesmo catálogo, na secção intitulada “Ding
porcelains and their influence”, está representada uma taça cónica, produzida nos
fornos de Jingdezheng sob a influência dos fornos Ding entre os séculos XII e XIV,
e muito semelhante na forma e decoração ao presente lote.

A ‘Qingbai’ moulded ‘double phoenix’ bowl
Southern Song Dynasty (1127-1279)
Stoneware with a transparent blue-tinged glaze
Of conical shape, moulded to the interior with two phoenix in flight amongst flowers,
below a band of keyfret
Rim left unglazed
Jingdezheng kilns
Provenance:
Inportant private collection
Sotheby’s, London, 2015
The decoration of this beautiful ‘Qingbai’ bowl from the Jingdezheng kilns is clearly
influenced by ‘Ding’ pieces with molded decoration produced in Hebei province
during the 12th century. ‘Ding’ bowls with similar shape and decoration can be found
at the National Palace Museum in Taipei and published in: “Decorated Porcelain of
Dingzhou. White Ding wares from the collection of the National Palace Museum, Taipei
2014”, pp. 183, 184-185. At page 244 of the same catalogue, in a section titled “Ding
porcelains and their influence”, there is a conical bowl in all very similar to the one we
are presenting, produced in Jingdezheng kilns under influence of ‘Ding’ kilns, between
the 12th and 14th centuries.
€ 7.000 - 9.000
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TAÇA ‘DINGYAO’
Dinastia Song do Norte (960-1127)
Em porcelana com vidrado branco-marfim
De formato arredondado e com pé circular raso, elegantemente decorada no interior com flor de lótus incisa
Bordo revestido com aro metálico
Alt.: 3,5 cm
Diam.: 8,5 cm
Proveniência:
Importante coleção particular
Christie’s, London, 2015
Pequenas taças circulares, de forma quase hemisférica e com decoração incisa representando flor de lótus estão entre as peças
mais características produzidas pelos fornos “Ding” da província de Hebei durante o século XI e a primeira metade do século XII.
Taças semelhante à que é agora apresentada estão presentes nas mais importantes coleções públicas e privadas de cerâmica Song.
Peças semelhantes:
The Palace Museum, Beijing - Selection of Ding Ware, The Palace Museum Collection and Archaeological Excavation, Beijing 2012,
pp. 254-255, n. 109;
Metropolitan Museum of Art, New York - Suzanne G. Valenstein, A Handbook of Chinese Ceramics, New York, 1989, p. 89, n. 82;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection, London 1994, Volume I, p. 204, n. 361;
Falk Collection - Eskenazi, Principal Wares of the Song Period from a Private Collection, London, 2015, n. 9.

A ‘Dingyao’ carved ‘lotus’ bowl
Northern Song Dynasty (960-1127)
Porcelain with an ivory-white glaze
Potted with deep, rounded sides and raised on a small, circular foot
Carved on the interior with an elegant lotus spray
The rim is bound with a metal band
Provenance:
Inportant private collection
Christie’s, London, 2015
Small circular bowls, with almost semispherical shape and carved ‘lotus’ decoration are among the most representative pieces produced at the
Ding kilns in Hebei province during the 11th century and the 1st half of the 12th century. Similar bowls to the one we are now presenting can
be found in found in the most important public and private collections of Song ceramics.
Similar pieces can be found at:
The Palace Museum, Beijing - Selection of Ding Ware, The Palace Museum Collection and Archaeological Excavation, Beijing 2012, pp. 254255, n. 109;
Metropolitan Museum of Art, New York - Suzanne G. Valenstein, A Handbook of Chinese Ceramics, New York, 1989, p. 89, n. 82;
Meiyintang Collection - Regina Krahl, Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection, London 1994, Volume I, p. 204, n. 361;
Falk Collection - Eskenazi, Principal Wares of the Song Period from a Private Collection, London, 2015, n. 9.
€ 12.000 - 15.000
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TAÇA ‘QINGBAI’
Dinastia Song (1127-1279)
Em cerâmica revestida com vidrado translucido
Elegantemente moldada, com aba recortada, sugerindo o
formato de uma flor de seis pétalas (malva)
Bordo revestido com aro metálico
(dois cabelos na aba)
Alt.: 6,8 cm
Diam.: 22 cm
Proveniência:
Importante coleção particular

A ‘Qingbai’ ‘Mallow’ bowl
Song Dynasty (960-1279)
Elegantly potted, notched petal rim, resembling a ‘mallow’ flower
The rim is bound with a metal band
Provenance:
Inportant private collection
€ 8.000 - 10.000
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Dinastia Song do Sul (1127-1279)
Em grés, moldada com lados arredondados e sobre pé
circular raso
Quase integralmente revestida com um expeço vidrado
‘hare’s fur’, de aparência lustrosa e cor negra-acastanhada
raiada por laivos castanho avermelhados, revelando a pasta
cerâmica escura apenas no pé
Diam.: 11,9 cm

Dinastia Song do Sul (1127-1279)
Em grés, moldada com lados arredondados e sobre pé
circular raso
Quase integralmente revestida com um expeço
vidrado ‘hare’s fur’, de aparência lustrosa e cor negraacastanhada raiada por laivos castanho avermelhados,
revelando a pasta cerâmica escura apenas no pé
Diam.: 13 cm

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido antes
de 1940.

A Jian ‘hare’s fur’ tea bowl
Southern Song Dynasty (1127-1279)
Stoneware, potted with rounded sides and on a short
circular foot
Almost entirely covered with a thick a and lustrous
blackish-brown glaze streaked with russet ‘hare’s fur’,
leaving the body exposed only at the foot

TAÇA PARA CHÁ JIAN ‘HARE’S FUR’

A Jian ‘hare’s fur’ tea bowl
Southern Song Dynasty (1127-1279)
Stoneware, potted with rounded sides and on a short circular foot
Almost entirely covered with a thick a and lustrous blackishbrown glaze streaked with russet ‘hare’s fur’, leaving the body
exposed only at the foot

TAÇA PARA CHÁ JIAN ‘HARE’S FUR’

€ 2.000 - 3.000

Provenance:
Property of Portuguese collector, who resided in Macau. Aquired
before 1940
€ 3.000 - 5.000
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TAÇA PARA CHÁ JIAN ‘HARE’S FUR’
Dinastia Song do Sul (1127-1279)
Em grés, moldada com lados arredondados e sobre pé circular raso
Quase integralmente revestida com um expeço vidrado ‘hare’s fur’, de
aparência lustrosa e cor negra-acastanhada raiada por laivos castanho
avermelhados, revelando a pasta cerâmica escura apenas no pé
Diam.: 11,9 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido antes de 1940.

A Jian ‘hare’s fur’ tea bowl
Southern Song Dynasty (1127-1279)
Stoneware, potted with rounded sides and on a short circular foot
Almost entirely covered with a thick a and lustrous blackish-brown glaze streaked
with russet ‘hare’s fur’, leaving the body exposed only at the foot
Provenance:
Property of Portuguese collector, who resided in Macau. Aquired before 1940
€ 3.000 - 5.000
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Dinastia Ming
Em cerâmica revestida com vidrado celadon
Com aba recortada e caldeira gomada
Decorado no interior ao centro com flor de lotus incisa
(com defeito de cozedura no interior)
Diam.: 11,5 cm

Dinastia Ming
Em cerâmica com vidrado celado
Com bordo ligeiramente invertido e caldeira gomada
Diam.: 39,5 cm

PEQUENO PRATO LONGQUAN ‘FLOR DE LÓTUS’

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A small Longquan celadon ‘lotus’ dish
Ming Dynasty
Potted with flutted shallow sides and an averted scalloped rim
Decoreted on the interior with an incised lotus spray
(with a firing fault)
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.

GRANDE PRATO LONGQUAN

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A large celadon-glazed Longquan plate
Ming dynasty
Potted with flutted shallow sides and an averted rim
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 3.000 - 4.000

€ 800 - 1.200
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JARRA
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Qianlong de quatro caracteres a rouge-de-fer
na base
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa e de formato
cilíndrico
Pintada de forma exímia a toda a volta, representando uma
paisagem montanhosa com duas figuras sentadas num socalco
Com base em madeira entalhada
(com um cabelo)
Alt.: 23,5 cm

A Famille Rose cylindrical ‘Landscape’ bottle vase
Republic Period (1912-1949)
With an apocryphal Qianlong four-character mark in iron-red
Expertly painted with a continuous landscape, depicting two figures
seated on a mountain terrace
€ 800 - 1.200
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Dinastia Qing
Com marca de três caracteres ‘gu yue xuan’
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
Delicadamente pintada no exterior com besouro sobre
flores e inscrição caligráfica com poema
Alt.: 4,5 cm
Diam.: 8 cm

Xu Zhongnan (1872–1953)
Período Républica
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
De formato cilindrico e delicadamente pintada com
gafanho e flores
Verso com inscrição caligráfica a negro e um selo a
rouge-de-fer
Marca de Xu Zhongnan na base a rouge-de-fer
Alt.: 14,5 cm

PAR DE TAÇAS

Nota:
Gu yue xuan poderá ser traduzido como ‘Antigo Pavilhão
da Lua’.

A pair of Famille Rose ‘beetle and blossoming flowers’ cups
Qing Dynasty
‘Gu yue xuan’ mark
Each painted on the exterior with a beetle on blossoming flowers
and a calligraphic inscription with a poem

JARRA ‘GAFANHOTO E FLORES’

A Famille Rose ‘locust and flowers’ cylindrical vase
Xu Zhongnan (1872–1953)
Republic Period
Delicately painted with a locust on flowers and a calligraphic
inscription Xu Zhongnan mark in iron-red on the base
€ 800 - 1.200

Note:
Gu yue xuan may be translated as ‘Old Moon Pavillion’.
€ 600 - 800
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Período República (1912-1949)
Em porcelana e ambos de formato
quadrangular
Um decorado com esmaltes da Família Rosa
e o outro a rouge-de-fer e grisaille, marcado
na base
Alt.: 17 cm

Séc. XIX/XX
Em porcelana
Decorado ao estilo ‘qianjiang’ , representando pássaro sobre
flores e com incrição caligráfica
Assinado Yi Mao
24,5x18 cm

DOIS BULES COM TAMPA

A pair of square-form teapots and covers
Republic Period (1912-1949)
One painted with Famille Rose enamels
The other decorated in grissaille and iron red,
marked on the base
€ 200 - 300

22

DOIS BULES COM TAMPA
Final da Dinastia Qing ou Período
Républica, Séc. XIX/XX
Em porcelana
Decorados com esmaltes da Família Rosa
representando figuras
Alt.: 11,5 cm

Two Famille Rose teapots and covers
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th20th century
Painted with figures
€ 200 - 300

TABULEIRO OCTOGONAL ‘QIANJIANG’

An octagonal ‘Qianjiang-enamelled’ tray
19th-20th Century
Painted with a bird perched flowers and with a calligraphic
inscription
Signed Yi Mao
€ 200 - 300

24

PAR DE PEQUENAS FLOREIRAS COM BASES
‘QIANJIANG’
Final da Dinastia Qing ou Período República, Séc. XIX/XX
Em porcelana da decorada ao estilo ‘qianjiang’ representando
figuras e com inscrições caligráficas
(pequenos defeitos)
6,5x9,5x7,5 cm
2,5x10x7,5 cm

A pair of ‘qianjiang’ style jardinières with stands
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th-20th century
Painted with figures and calligraphic inscriptions
(minor defects)
€ 450 - 600
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JARRA ‘CONG’ ‘QIANJIANG’
Final da Dinastia Qing ou Período Républica, Séc. XIX/XX
Com marca Xianfeng na base composta por seis caracteres a azul sob vidrado
Em porcelana, com formato ‘cong’, de secção quadrangular e com duas pegas
em forma de cabeça de elefante
Pintado ao estilo qianjiang, representando numa das faces um erudito com o seu
acompanhante, inceridos numa paisagem com uma bananeira
A face oposta decorada com flores de lótus e uma garça branca
Todas as face com incrições caligráficas
29,5x17x13,5 cm

A ‘Qianjiang’ enamelled ‘cong’ vase
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th-20th century
With a six-character Xianfeng seal mark in underglaze blue
Of ‘cong’ shape, with square section and two elephant head moulded handles
Painted in ‘qianjiang’ style, deptind on one side a scholar with his atendant inserted in a
landscape with a plantein tree
The oposit side is decorated with lotus flowers and an egret
All sides bearing calligraphic inscriptions
€ 2.000 - 3.000
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Final da Dinastia Qing ou Período Républica, Séc. XIX/XX
Em porcelana, com formato de balaustre e duas pegas em forma de
cabeça de elefante
Pintadas ao estilo ‘qianjiang’, cada uma com a imagem inversa da outra
e representando num dos lados duas damas da corte com crianças num
jardim
Lado oposto com inscrições caligráficas
(uma com falha no bordo e cabelo)
Alt.: 44,5 cm

Final da Dinastia Qing ou Período Républica, Séc. XIX/XX
Em porcelana, com formato de balaustre e duas pegas em forma de cabeça de leão
Pintadas ao estilo ‘qianjiang’, cada uma com a imagem inversa da outra e
representando num dos lados uma vista de jardim com três figuras
Lado oposto com inscrições caligráficas
Assinadas YU HONG BIN
(ambas com restauros)
Alt.: 60,5 cm

PAR DE JARRAS ‘QIANJIANG’

A pair of ‘Qianjiang’ baluster vases
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th-20th century
Each with two elephant-head moulded handles
Both painted in qianjiang style with mirrored images of each other, depicting
on one side two court ladies with children in a garden setting
Both with calligraphic inscriptions on the oposit side
(one with a chip at the rim and one hairline)
€ 1.200 - 1.600

PAR DE JARRAS ‘QIANJING’

A pair of ‘Qianjiang’ baluster vases
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th-20th century
Each with two lion-head moulded handles
Both painted in qianjiang style with mirrored images of each other, depicting on one side
three figures in a garden setting
Both with calligraphic inscriptions on the oposit side and signed YU HONG BIN
(both restored)
€ 750 - 1.000
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VASO “HU”
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana pintada com esmaltes da Família Rosa representando no bojo
uma paisagem montanhosa, com lago, pavilhões e figuras
Ombro decorado com uma cercadura composta por cabeças de ruyi, flores
de lótus, morcegos e pêssegos, e encimada por friso de grega e uma fileira
de palmetas
Colo decorado com enrolamentos de lótus em fundo amarelo e cercadura de
ruyi junto ao bordo
Decorado à volta da base banda de ruyi preenchida com enrolamentos de
lótus e no pé, com padrão arcaístico sobre fundo turquesa
Com duas pegas moldadas em forma de cabeça de elefante com argolas
Alt.: 43 cm

A Famille Rose yellow-ground ‘Landscape’ ‘Hu’ vase
Republic Period (1912-1949)
With an apocryphal six-character Qianlong seal-mark
Depicting around the body a continuous landscape with mountains, a lake,
pavilions and figures
Decorated on the shoulder a band of ruyi-heads flowers, peaches and bats, a keyfret
border and a row of upright leaves
The neck is painted with scrolling lotus flowers on a yellow-ground and with a ruyi
head border bellow the rim
Decorated around the base with band of ruyi heads filled with lotus scrolls, over a
border of archaistic design on turquoise-ground
€ 5.000 - 8.000
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TAÇA ‘CARNEIROS’
Período Guangxu (1875-1908), com marca do reinado na base composta por
seis caracteres a azul sob vidrado
Em porcelana da China
Decorada com esmaltes da Família Rosa sobre fundo amarelo esgrafitado,
com três medalhões contendo paisagens com carneiros e intercalados por
composições de vasos com flores e outros objetos
Interior decorado a azul sob vidrado com flores de lótus e enrolamentos
vegetalistas
Diam.: 17,2 cm

A Famille Rose yellow-ground ‘ram’ medallion bowl
Guangxu six-character mark in underglaze-blue and of the period (1875-1908)
Enamelled to the exterior with three medallions, each enclosing a landscape with
one ram and separated by precious objects with flowering branches, reserved against
a yellow sgraffiato ground
Interior decorated in underglaze-blue with lotus flowers and scrolls
€ 2.500 - 3.500
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Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa e de formato quadrangular, com
cantos arredondados
Pintada a toda a volta com vista Xunyang,
província de Jiangxi
Com inscrição de quatro caracteres na lateral
e base
Alt.: 4 cm

Período Daoguang (1821-1850), com
marca do reinado composta por seis
caracteres a rouge-de-fer na base
Em porcelana com esmaltes da Família
Rosa
Decorada no exterior com cenas
relacionadas com a produção de seda e
inscrições caligráficas
(com uma esbeiçadela restaurada e
cabelo)
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 15,5 cm

TAÇA COM ‘VISTA DE JIANGXI’

A Famille Rose ‘Jiangxi view’ cup
Qing Dynasty, 19th Century
Of square shape and rounded corners
Painted with a continuous landscape representing
a view from Xunyang, Jiangxi Province
With a four character inscription on the side and
on the base
€ 160 - 220
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TAÇA

A Famille Rose ‘Silk Production’ bowl
Daoguang six-character seal-mark in iron-red
and of the period (1821-1850)
Decorated on the exterior with scenes
related with silk production and calligraphic
inscriptions
(with one restored chip and one hairline)
€ 1.000 - 1.500

TAÇA
Com marca Daoguang na base e
possivelmente do Período, séc. XIX
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Pintada no exterior com cena relacionada
com a produção de seda e inscrições
caligráficas
Alt.: 6 cm
Diam.: 8,5 cm

A Famille Rose ‘Silk Production’ bowl
With Daoguang seal-mark on the base and
possibly from the period, 19th century
Painted on the exterior with a scene related with
silk production and a calligraphic inscription
€ 500 - 800
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TAÇA COM TAMPA
Dinastia Qing, Séc. XIX/XX
Em porcelana pintada com esmaltes da
Família Rosa
Decorada com paisagem e inscrições
caligráficas
Taça e tampa com marca de quatro
caracteres a rouge-de-fer
(taça com esbeiçadela no bordo)
Alt.: 8,5 cm (taça com tampa)
Diam.: 10,5 cm (taça)

A Famille Rose ‘landscape’ cup and cover
Qing Dynasty, 19th/20th century
Painted with landscape and calligraphic
inscriptions
Cup and cover with iron-red four character
marks
€ 100 - 150
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Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
Em forma de balaústre e pintados a toda a volta com eruditos, damas da
corte e acompanhantes num jardim
Decorados junto às bases com cercadura de padrão geométrico e reservas
com objetos preciosos e flores
Cada um com duas pegas no ombro moldadas em forma de cabeça de leão
com argolas
(um com cabelo)
Alt.: 64 cm

Cantão, Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Decorados com reservas sobre fundo de padrão floral, contendo cenas
com eruditos, senhoras da corte e crianças e intercaladas por paisagens
e composições com flores e pássaros
Colo com decoração moldada em forma de ‘chilongs’ e pegas formadas
por dois pares de leões budistas em confronto
Alt.: 60 cm

PAR DE JARRAS

A pair of Famille Rose baluster vases
Late Qing Dynasty
Each painted all around with scenes depicting scholars, court ladies and attendants
in a garden, over a band around the base filled with a diaper-pattern and cartouches
containing precious objects and flowers
Both with two lion head moulded handles applied on the shoulders
(one with a hairline)

PAR DE JARRAS

A pair of Canton Famille Rose vases
Qing Dynasty, 19th century
Both decorated with cartouches reserved over flower pattern, containing scenes
with scholars, court ladies and children, between smaller cartouches with
landscapes and compositions with flowers and birds
Each flanked on the neck by moulded pairs of confronting Buddhist lions and
with chilong dragons on the shoulder
€ 2.000 - 3.000

€ 1.500 - 2.000
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JARRA
Período Republica (1912-1949)
Com marca apócrifa Kangxi na base, composta por quatro caracteres inseridos
em duplo quadrado
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa, representando cinco
dragões a voar entre nuvens e chamas, perseguindo perolas em chamas sobre as
ondas
Pescoço decorado com ‘chilong’ em relevo, segurando ramo com a boca e
rodeado por cinco morcegos a rouge-de-fer
Gargalo decorado com friso de grega e cabeças de ruyi
Alt.: 21 cm

A Famille Rose ‘chilong’ vase
Republic Period (1912-1949)
With an apocryphal four-character Kangxi seal-mark
Painted with five dragons flying among clouds and flames, and pursuing flaming pearls
over the waves
Decorated with a moulded chilong coiled around the neck, holding a branch with its
mouth and surrounded by five iron-red bats
With a keyfret border and a band of ruyi heads bellow the rim
€ 1.000 - 1.500
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FIGURA DE BUDAI

JARRA

Séc. XX
Em porcelana pintada com esmaltes da Família Rosa
Representado figura de Budai sentado, segurando
um colar de contas de oração e envergando um
manto decorado com padrão floral e garça
Base com marca moldada
Com base em madeira
Alt.: 29 cm

Período República (1912-1949)
Com marca Qianlong apócrifa na base
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Representando no bojo uma vista de jardim com
figuras femininas a tocar instrumentos musicais e
com inscrição caligráfica
Colo pintado com enrolamentos de lótus sobre
fundo rosa e com friso de ruyi junto ao bordo
Decorada à volta da base com fileira de palmetas
Alt.: 61 cm

A Chinese Famille Rose figure of Budai
20th century
Modeled in seated position, holding a string of prayer
beads, and wearing a robe decorated with a floral pattern
and a crane
Base with impressed mark
With fitted wood stand
€ 800 - 1.200

A Famille Rose vase
Republic Period (1912-1949)
With an apocryphal six-character Qianlong sealmark
Painted on the body with a group of ladies
playing instruments in a garden setting and with a
calligraphic inscription, all over a pettal lappet border
Decorated on the neck with scrolling lotus flowers
on a pink-ground and with a ruyi head border bellow
the rim
€ 500 - 700
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PRATO
Período Republica (1912-1949)
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa representado figuras num jardim
Com inscrição caligráfica e marca a rouge-de-fer
na base
Diam.: 33 cm

A Famille Rose plate
Republic Period (1912-1949)
Painted with figures in a garden
With a calligraphic inscription and an iron-red seal
marke on the base
€ 500 - 800
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PRATO
Período República (1912-1949)
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa e representando uma dama da corte e sua
acompanhante num jardim
Com inscrição caligráfica e marca a rouge-de-fer
na base
Diam.: 24,5 cm

A Famille Rose dish
Republic period (1912-1949)
Painted with a court lady and her attendant in a
garden
With a calligraphic inscription and an iron-red sealmark on the base
€ 600 - 800
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RARA JARRA FACETADA
Período Guangxu (1875-1908), com marca do reinado na base composta por seis
caracteres a azul sob vidrado
De secção hexagonal, com bojo largo, colo estreito e bocal largo
Decorada com esmaltes da Família Rosa e a azul sob vidrado, representando uma
flor diferente em cada face do bojo, incluindo hibisco, lótus, camélias, flores de
ameixeira, narcisos e peónias
Colo facetado e canelado, decorado com padrões ao estilo Família Verde, com
frisos de ruyi a azul-sob vidrado junto ao bocal e no ombro
Decorada em torno da base com friso de palmetas
(pequeno restauro no gargalo)
Alt.: 20 cm

A rare underglaze blue and Famille Rose enamelled ‘Floral’ faceted bottle vase
Guangxu six-character mark in underglaze-blue and of the period (1875-1908)
Shaped with hexagonal section and with each facet of the body depicting a different
flower, including hibiscus, lotus, camellia, prunus, narcissus and peony
The tall and thin trumpet neck finely decorated with Famille Verte style patterns and ruyi
underglaze-blue bands enclosing the mouth rim and on the shoulder
Decorated around the foot with a row of petal lappets in underglaze-blue
(with a minor restoration to the rim)
€ 2.500 - 3.000
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RARA TAÇA COM PEGAS E TAMPA
Dinastia Qing, séc. XVIII
Em porcelana, decorada com esmaltes da Família Rosa
De secção quadrangular, com cantos truncados e suportada por um pé raso
ligeiramente afilado
Flanqueada por duas pegas recortadas de inspiração arcaística, revestidas a
rouge-de-fer
Pintada de forma exímia com paisagem continua, representando uma vista de
lago, com pavilhões, árvores diversas, montanhas e uma figura solitária
Interior delicadamente decorado com quatro flores
Tampa posterior em madeira, com decoração vazada, aplicações em prata e
pomo em jade trabalhado em forma de folha
Comp.: 11,5 cm
Proveniência:
Coleção particular;
Roger Kevener - Publicada em :Roger Kevener, Fine and Rare Chinese Works of
Art and Ceramics, Summer Exhibition 2007, London 2007, pp. 70-71, n. 58.

A rare Famille-Rose ‘Landscape’ cup and cover
Qing Dynasty, 18th century
Of square section, with canted corners and raised on a low tapering foot
Flanked by two iron-red archaistic handles
Beautifully painted on the exterior with a continuous landscape, at lake side, with
pavillions, a variety of trees, moutains and a lonely figure
The interior is delicately decorated with four scattered flowers
Pierced hardwood cover from later date, with inlayed silver decoration and topped by a
knob jade carved in the shape of a leaf
Provenance:
Private collection;
Roger Kevener - In: Roger Kevener, Fine and Rare Chinese Works of Art and Ceramics,
Summer Exhibition 2007, London 2007, pp. 70-71, n. 58.
€ 12.500 - 15.000
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PAR DE PRATOS ‘BOUQUET DE LÓTUS’
Período Qianlong (1736-1795), ambos com selo do reinado a azul sob vidrado na base
Em porcelana delicadamente decorada a azul, em contraste com um fundo amarelo vivo, segundo desenho
característico da dinastia Ming
Pintados no interior com bouquet de lótus e outras plantas, cingido por fita com pontas esvoaçantes
Interior das caldeiras decorado com cercadura compósita de flores e enrolamentos vegetalistas sob friso
clássico de enrolamentos junto ao bordo
Decorados no reverso com cercadura de flores encimada por friso de ‘grega’ e sobre friso de enrolamentos
Bases igualmente revestidas a esmalte amarelo, com reservas quadrangulares a branco, inscritas a azul sobvidrado com selo Qianlong de seis caracteres
Diam.: 21 cm
Proveniência:
Coleção Luís Pereira Ganhão

A pair of yellow and blue Ming-style ‘Lotus Bouquet’ dishes
Qianlong seal marks in underglaze blue and of the Period (1736-1795)
Finely painted in shades of blue against a vibrant yellow enamelled ground
Decorated on the interiors with a ribboned bouquet of lotus and other plants, surrounded on the sides by a composite
floral scroll under a classical scroll border
Exterior sides with composite floral scrolls between bands of keyfret and a row of stylized scrolls
The yellow enamelled bases inscribed in underglaze blue with a six-character seal marks enclosed on square panels
reserved in white
Provenance:
Luís Pereira Ganhão collection
€ 60.000 - 80.000
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PEQUENO PRATO ‘BOUQUET DE LÓTUS’
Período Tongzhi (1862-1874), com marca do reinado na
base composta por seis caracteres a azul sob vidrado
Em porcelana com decoração a azul e branco
representando ao centro um bouquet de lótus e outras
plantas, cingido por fita com pontas esvoaçantes
Interior das caldeiras decorado com cercadura de flores e
encimada por friso de espirais junto ao bordo
Pintado na parede exterior com cercadura de flores,
encimada por banda de ‘grega’ e sobre friso de espirais
Diam.: 11 cm

A small blue and white ‘Lotus Bouquet’ dish
Tongzhi six-character marks in underglaze blue and of the
period (1862-1874)
Decorated on the interiors with a ribboned bouquet of lotus and
other plants, surrounded on the sides by a floral band under a
stylized scroll border
Exterior wall with a floral scroll between bands of keyfret and
stylized scrolls
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PAR DE PRATOS
Período Tongzhi (1862-1874), ambos com marca do
reinado na base composta por de seis caracteres a azul
sob vidrado
Decorados a azul e branco, representando no interior ao
centro os ‘três amigos do inverno’ - ameixeira, pinheiro
e bambu
Diam.: 17,5 cm

A pair of blue and white ‘Three Friends of Winter’ dishes
Tongzhi six-character marks in underglaze blue and of the
period (1862-1874)
Each dish painted on the interior with central medallion
containing landscape with the “three friends of winter”, plum
tree, pine tree and bamboo
€ 3.000 - 5.000

€ 1.000 - 1.500
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Período Guangxu (1875-1908), com marca do
reinado na base composta por seis caracteres a azul
sob vidrado
Em porcelana com decoração azul e branca
Com bojo de formato bolboso e colo alto mais largo
no topo
Decorado no bojo e colo com bandas de várias flores
e enrolamentos vegetalistas, frisos de ‘ruyi’ e ‘grega’
Base decorada com friso de palmetas
(com pequeno defeito de cozedura no bordo)
Alt.: 10 cm

Período Guangxu (1875-1908), ambos com
marca do reinado na base composta por seis
caracteres a azul sob vidrado
Decorados a azul e branco e representando
no interior um medalhão com duas fénixes
em confronto e rodeadas por nuvens
Reverso igualmente decorado com duas
fénixes em voo
Diam.: 16,2 cm

CUSPIDEIRA/ ZHADOU ESTILO MING

A Ming style blue and white leys jar, zhadou
Guangxu six-character mark in underglaze-blue and of the
period (1875-1908)
With bulbous shaped body and tall flaring mouth rim
Decorated with composite flower scrolls, bellow ruyihead bands
With a keyfret band on the shoulder and a row of petal
lappets surrounding the base
(minor firing flaw to the rim)

PAR DE PRATOS

A pair of blue and white ‘double phoenix’ dishes
Guangxu six-character marks and of the period
(1875-1908)
Each painted on the interior with two
confronting phoenix birds amongst cloud scrolls
and with two similar phoenix in flight along the
exterior wall
€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500
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Final da Dinastia Qing
Em porcelana com decoração a azul sob vidrado
representando ao cento um bouquet de lótus e
outras plantas
Caldeira decorada no interior e exterior com
cercaduras de flores
(faltas de vidrado no bordo)
Diam.: 28 cm

Período Kangxi (1662-1722)
Com marca apócrifa Chenghua composta por seis
caracteres inseridos em duplo circulo
Em porcelana decorada a azul e branco, representando ao
centro uma vista de jardim com duas senhoras da corte a
admirar floreia com peônia
Aba lobada, ligeiramente revirada e com bordo recortado,
decorada com reservas em forma de pétalas contendo
outras senhoras da corte e arbustos com flores e pássaros
Reverso decorado com arbustos em flor
(falhas de vidrado no bordo)
Diam.: 34 cm

PRATO ‘BOUQUET DE LÓTUS’

A blue and white ‘Lotus Bouquet’ dish
Late Qing Dynasty
Painted on the interior with a bouquet of lotus and
other plants
The sides decorated on the interior and exterior with
floral scrolls
(with glaze losses to the rim)
€ 300 - 500
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PRATO POLILOBADO

A blue and white lobed ‘figural’ dish
Kangxi Period (1662-1722)
With a Chenghua six-character apocryphal mark inscribed on a
double circle
Painted on the center with two court ladys admiring a vase with
a pionie
Lobed tab, sligtly averted, decorated with pelat shaped cartouches
containing other court ladys and flowering bushes with birds
Decorated on the reverse with flowering bushes
€ 1.500 - 2.000

TAÇA ‘FRUTOS E FLORES’
Período Kangxi (1662-1722)
Com marca apócrifa Chenghua composta por seis
caracteres inseridos em duplo circulo
Em porcelana com decoração azul e branca
Pintada no interior com medalhão ao centro, rodeado por
flores de lótus, crisântemos e peónias
Exterior decorado com flores e várias frutas, incluindo
pêssegos, lichias, cachos de uvas, romãs, nêsperas e limões
(pequeno restauro no bordo)
Alt.: 9,5 cm
Diam.: 21 cm

A blue and white ‘fruit and flower’ bowl
Kangxi Period (1662-1722)
With a Chenghua six-character apocryphal mark inscribed on a
double circle
Painted on the interior with a central medallion surrounded by
lotus flowers, Chrysanthemums, and peonies
Exterior decorated with flowers sprays and several fruits,
including peaches, lychees, grapes, pomegranates, loquats and
lemons
(with minor restoration to the rim)
€ 1.000 - 1.500
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TAÇA COM PÉ
Final da dinastia Qing
Em porcelana decorada a azul sob vidrado com
inscrição caligráfica e ramo com flores e pássaro
(pequeno cabelo junto ao bordo)
Altura: 10 cm
Diâmetro: 17,5 cm

A footed bowl
Late Qing dynasty
Blue underglaze porcelain with Chinese script inscription,
flower bouquet and bird
(minor hairline close to rim)
€ 300 - 500
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GRANDE VASO ‘HU’
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana decorada a azul sob vidrado
Pintado no bojo com enrolamentos de lótus e fénixes estilizadas
Colo igualmente decorado com enrolamentos de lótus e base
com cercadura de palmetas e enrolamentos vegetalistas
Pegas moldadas em forma de mascaras ‘taoti’
(pequeno restauro no bordo)
Alt.: 56,5 cm

A large blue and white ‘Hu’ vase
With apocriphal Qianlong mark
Painted in underglaze blue with stylized phoenixes among lotus scrolls
Equally decorated with scrolling lotus on the neck and with bands of
upright leaves and scrolls around the base
With two taotie-mask moulded handles
(minor restoration to the rim)
€ 2.000 - 3.000
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GRANDE TAÇA

Dinastia Qing, séc. XIX
em porcelana decorada a azul sob vidrado, dourado e
rouge-de-fer
Pintada de forma continua com desenho que se estende
entre o exterior e o interior, representando dois dragões a
voar entre nuvens e chamas em perseguição de pérolas
(restored)
Alt.: 16,5 cm
Diam.: 38,5 cm

A large ‘dragon bowl’
Qing Dynasty, 19th century
Decorated in underglaze blue, gilt and iron-red
Painted with a continous design, extending between the interior
and the exterior and representing two dragons flying among
clouds and flames, chasing pearls
(restored)
€ 1.200 - 1.600
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PAR DE GRANDES JARRÕES
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, com decoração a azul sob vidrado e
formato de balaústre
Pintados com a imagem inversa um do outro e
representando nove dragões de cinco garras, rodeados
por chamas, a perseguir pérolas, sobre uma banda de
ondas junto à base
Dragão central representado de frente e ostentando um
ar ameaçador
Com bases em madeira entalhada
(cabelos)
Alt.: 139 cm

A massive pair of blue and white ‘dragon’ baluster vases
Qing Dynasty, 19th century
Painted with the mirrored image of each other and
representing nine five-claws dragons surrounded by flames
and chasing pearls over waves
The central dragon represented facing forward and displaying
an menacing expression
Both with carved hardwood stands
(with one hairline each)
€ 20.000 - 30.000
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PAR DE POTES
Período Kangxi (1677- 1722)
Em porcelana decorada a azul e branco
Com formato de balaústre, apresentando ombros largos, bases ligeiramente cintadas e colos curto
Decorados nos ombros com lambrequins a azul, de contorno largo, recortados em forma de ruyi e preenchidos com padrão de arabescos e peónias em flor reservadas a branco
Colos decorados com enrolamentos e flores de lótus
As reservas definidas pelo contorno dos lambrequins estão preenchidas com representações dos oito objetos
preciosos
As bases estão decoradas com friso largo de palmetas, encimado por três reservas, em forma de circulo,
leque e scroll, contendo flores e vários objetos
Suportes posteriores em madeira entalhada, com pés em garra
(acompanha uma das tampas originais, com pomo parcialmente partido, e uma tampa de fabrico posterior)
Alt.: 63 cm
Proveniência:
Antiga coleção particular
Dois potes com decoração muito semelhante integram a coleção do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa MatrizNet.

A pair of large blue and white baluster jars
Kangxi Period (1662-1722)
Of baluster shape, with large rounded shoulders, narrow bases and with short necks
Each decorated on the shoulder with a collar of ruyi-head shaped lappets filled with scrolling peonies and a band of
lotus scrolls arround the neck
The spaces between the lappets decorated with the eight precious objects
Both with three cartouches arround the body over a row of petal lappets
Two cartouches, shaped as a fan and a scroll, containing several objects and the third, of round shape, with flowers
Both with European carved harwood stands
(sold with one of the original covers, broken at the fineal and one later made cover)
€ 15.000 - 20.000
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GRANDE POTE
Período Kangxi (1662-1722)
Em porcelana e em forma de balaústre
Decorado a azul sob vidrado com quatro grandes paineis, cada um contendo flores diferentes, incluindo
flores de lótus, crisântemos, flores de ameixeira e peônias
Cada painel intercalado por uma banda vertical preenchida com padrão geométrico
Ombro decorado com lambrequim preenchido com padrão floral e colo com friso de palmetas
Decoração junto base semelhante à do ombro mas em posição invertida
(restaurado)

A large blue and white baluster vase
Kangxi Period (1662-1722)
Painted in underglaze blue with four large panels alternating with vertical bands filled with a diaper-pattern
Each panel containing one of four flowers, including lotus, chrysanthemums, prunus flowers and peonies
The shoulder is decorated with a lappet collar filled with floral scrolls and the neck, with a row of upright leaves
Decorated around the base with a lappet band similar to the one on the shoulder but in inverted position
(restored)
€ 4.000 - 6.000
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RARA CAIXA COM TAMPA
Dinastia Ming, séc. XVI/XVII
Em porcelana decorada a azul e branco
De formato quadrangular e decorada no exterior com
padrões geométricos e frisos com ‘lingzhi’ junto aos bordos
Interior da caixa seccionado em quatro e tampa com
decoração rendilhada nas laterais e no topo
(tampa restaurada)
15,5x15,5 cm

A rare blue and white box and cover
Ming Dynasty, 16th-17th century
Of square shape, decorated on the exterior with panels filled with
diaper-patterns and borders of scrolling lingzi near the rims
The cover with pierced decoration on the top and on each side
The interior is sectioned forming four compartments
€ 10.000 - 15.000
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POTE
Período Shunzhi ou início do Período Kangxi, séc. XVII
Em porcelana com decoração a azul sob vidrado
De formato ovalado e com colo curto, representando no exterior uma vista
de jardim com oficial, o seu acompanhante e outras figuras
Colo decorado com cercadura de palmetas
(vidrado com algum craquelé)
Alt.: 48 cm

A large blue and white ovoid jar
Shunzhi/ early Kangxi Period, 17th century
With rounded sides and a short neck, painted in underglaze blue and representing
a garden scene with an official, his attendant and other figures
Neck decorated with a band of leaves
(glaze with some craquelé)
€ 12.000 - 15.000
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Dinastia Qing, séc. XVIII
Em porcelana com vidrado azul
De formato hexagonal e pegas zoomórficas
Com decoração a ouro representando vistas de jardim com figura num
dos lados e paisagem no outro
Faces laterais e pescoço pintadas com composições florais
(uma com cabelo; ambas com desgaste no dourado)
Alt.: 42 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em forma de balaústre e decorados com esmaltes da
Família Rose representando flores e enrolamentos
vegetalistas dispostos em bandas verticais com fundos
coloridos
Pegas e pomos das tampas em forma de leões budistas
Alt.: 45 cm

PAR DE JARRAS

Two gilt-decorated blue-ground vases
Qing Dynasty, 18th century
With zoomorphic handles
Each depicting on one side a figure in a garden and landscape on the other
Sides and necks decorated with floral compositions
(one with one hairline; both with slight wear to gilt decoration)
€ 4.500 - 6.000

PAR DE POTES COM TAMPAS

A pair of Famille Rose baluster vases and covers
Qing Dynasty, 19th century
Each decorated with vertical bands with different ground-colours
and enclosing scrolling flowers
With four lion head moulded handles
Covers with similar decoration and Buddhist lion finials
€ 1.200 - 1.800
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Dinastia Qing, séc. XIX
Ambos com marcas apócrifas Qianlong
Decorados com esmalte verde, representando padrão floral
sobre fundo negro
Pintados no reverso com cinco morcegos a rouge-de-fer
Diam.: 15,5 cm

Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Em porcelana com vidrado céladon
e decorada com engobe branco
representando plantas aquáticas
Alt.: 36 cm

PAR DE PEQUENOS PRATOS

A pair of green-glazed black-ground saucer dishes
Qing dynasty, 19th century
Both with apocryphal Qianlong seal marks
Decorated in green with a floral pattern over a black-ground
Painted on the reverse with with five iron-red bats each

JARRA

A celadon-glazed slip-decorated bottle vase
Qing dynasty, 18th-19th century
Decorated with aquatic plant
€ 800 - 1.200

€ 500 - 800
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PAR DE PRATOS
Dinastia Qing, séc. XIX
Em cerâmica com vidrado celadon
Marcados a azul sob vidrado nas bases
(ambos com pequenas esbeiçadelas nos
bordos)
Diam.: 15,5 cm

A pair of celadon dishes
Qing dynasty, 19th century
With blue underglaze marks on the base
(both with minor chips to rims)
€ 150 - 200
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Final da Dinastia Qing
Em cerâmica com vidrado ‘tea-dust’
De formato retangular, com cantos arredondados
Ambas com bases feitas à media, em madeira entalhada
7x18x14 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
em porcelana com vidrado ‘estalado’ monocromo
de cor ‘apple green’ (verde maçã)

PAR DE FLOREIRAS ‘TEA-DUST’

A pair of ‘tea-dust’ glazed jardinieres
Late Qing Dynasty
Each of rectangular shape, with rounded corners
Both with fitted and carved wooden stands

PAR DE PEQUENAS JARRAS ‘APPLE
GREEN’

A pair of smail ‘apple green’ crackle-glazed vases
Qing dynasty, 19th century
€ 300 - 500

€ 1.000 - 1.500
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TAÇA
Em cerâmica de Shiwan
Com vidrado estilo flambé e em forma de
flor de lotus
Base em madeira entalhada, feita à medida
e complementando a decoração da taça
em cerâmica
Alt.: 8 cm (total)

A flambe-glazed Shiwan ware bowl
Moulded in the shape of a lotus flower shaped
With a carved wooden stand complementing
the ceramic bowl decoration
€ 300 - 500
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Final da Dinastia Qing, Séc. XIX/XX
Com marcas apócrifas Yongzheng na base
Em porcelana revestida com vidrado
amarelo e em forma de balaústre
Alt.: 29 cm

Final da Dinastia Qing ou Período Républica
Em porcelana com vidrado monocromo amarelo
Diam.: 15,9 cm

PAR DE JARRAS MONOCROMAS

A pair of monochrome yellow baluster vases
Late Qing Dynasty, 19th-20th century
With Yongzheng apocryphal marks

PRATO

A Chinese yellow-glazed monochrome dish
Late Qing Dynasty or Republic Period
€ 120 - 160

€ 350 - 500
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CANUDO
Final da Dinastia Qing
Em porcelana com vidrado amarelo e decoração
relevada de inspiração arcaística
Com marca apócrifa Qianlong moldada na base
Alt.: 22 cm

A yellow-glazed archaistic beaker vase
Late Qing dynasty
Of square section and with relief decoration
Moulded apocryphal Qianlong mark to base
€ 300 - 500
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CONJUNTO DE SEIS PEÇAS MINIATURA
Dinastia Qing, séc. XIX
Composto por uma caixa para pasta de carimbo
com vidrado azul e cinco jarras miniatura - uma com
vidrado ‘tea-dust’, uma com vridrado preto, uma com
vidrado azul, uma com vidrado ‘powder-blue’ e uma
com decoração a ouro sobre vidrado ‘powder-blue’
(jarra com vidrado powder-blue com pequena
esbeiçadela no bordo)
Alt.: 15 cm (a maior)

A group of six miniature pieces
Qing Dynasty, 19th century
Comprising of a blue glazed seal-paste box and five
miniature vases; one with tea dust glaze, one black glazed,
one blue glazed, one powder-blue glazed, and one with gilt
decoration over a powder-blue glaze
(the powder-blue vase with a minor chip to rim)
€ 1.000 - 1.500
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TAÇA
Séc. XIX/XX
Em porcelana com vidrado amarelo
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 16 cm

A yellow glazed bowl
19th / 20th century
€ 100 - 150
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Final da Dinastia Qing
Em cerâmica com vidrado monocromo
sangue-de-boi
Alt.: 32 cm

Final da Dinasti Qing
Em porcelana, com decoração
monócroma ‘sangue-de-boi’
Alt.: 21,7 cm

Final da Dinasti Qing
Em porcelana, com decoração
monócroma ‘sangue-de-boi’
Alt.: 12 cm

A monochrome sang-de-boeuf-glazed vase
Late Qing Dynasty

A monochrome sang-de-boeuf-glazed vase
Late Qing dynasty

A monochrome sang-de-boeuf-glazed vase
Late Qing dynasty

Final da Dinastia Qing
Em porcelana com vidrado amarelo e decoração
relevada de inspiração arcaística
Com marca apócrifa Qianlong moldada na base
Alt.: 22 cm

€ 300 - 400

€ 300 - 500

€ 150 - 250

JARRA

JARRA SANGUE DE BOI

JARRA

CANUDO

A yellow-glazed archaistic beaker vase
Late Qing dynasty
Of square section and with relief decoration
Moulded apocryphal Qianlong mark to base
€ 300 - 500
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Período Guangxu (1875-1908), ambos com marca do reinado na
base composta por seis caracteres a azul sob vidrado
Revestidos com esmalte monocromo rosa-rubi no interior e
reverso da caldeira
Diam.: 16 cm

Com marca apócrifa Yongzheng, possivelmente Séc. XIX/XX
Em cerâmica revestida com vidrado azul lavanda
De formato oval, bordo invertido e assente em quatro pés
Com base em madeira feita à medida
Comp.: 11,8 cm

A pair of ‘ruby-pink’ monochrome enamelled dishes
Guangxu six-character marks and of the period (1875-1908)
Covered almost overall with a pinkish-red enamel

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português que residiu em
Macau. Adquirido antes de 1940

PAR DE PRATOS MONOCROMO ‘ROSA-RUBI’

€ 3.000 - 5.000

LAVA PINCÉIS

A lavender-glazed oval brush washer
Yongzheng seal mark, but of later period
Possibly 19th-20th century
Of oval shape, with a slightly averted rim and raised on four feet
Entirely covered in a light-blue glaze
With a wooden fitted stand
Provenance:
Property of Portuguese collector, who resided in Macau. Aquired
before 1940
€ 800 - 1.200

78

PEQUENA TAÇA
Dinastia Qing, séc. XIX
Em vidro ‘overlay’ verde sobre branco
Decorada com design de inspiração
arcaística representando dragões
Diam.: 7 cm

A small green overlaid white glass cup
Qing Dynasty, 19th century
Carved with an archaic dragon design
€ 400 - 600
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POTE PARA PINCÉIS, BITONG
Período Jiaqing (1796-1820)
Com marca do reinado gravada na base composta por
quatro caracteres inseridos em duplo quadrado
Em vidro opaco turquesa matizado
Alt.: 8,5 cm

An opaque turquoise mottled glass brush pot, Bitong
Jiaqing four-character wheel-cut marks within a square and
of the period (1796-1820)
€ 2.800 - 4.000
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PAR DE JARRAS
Período Qianlong (1735-1796)
Com marca do reinado gravada na base
composta por quatro caracteres inseridos em
duplo quadrado
Em vidro opaco opaco amarelo
(com falhas nas bases)
Alt.: 19,5 cm

A pair of opaque yellow vases
Qianlong four-character wheel-cut marks within
a square and of the period (1735-1796)
(with losses to the bases)
€ 2.500 - 4.000
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Dinastia Qing séc. XIX, com marca apócrifa
Qianlong
Em porcelana com esmaltes da Família
Rosa representando flores
Taça com lateral canopial, pintada no
exterior com duas pegas poisadas sobre
rochedo e rodeadas de flores
Alt.: 11,5 cm
Diam.: 17,5 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Com marca de quatro caracteres ‘shen de tang zhi’ a
rouge-de-fer
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
representando passaro poisada em ramos de glicínia e
peónias sobre fundo turquesa
Com marca ‘Dayazhai’ oval a rouge-de-fer na lateral
Alt.: 7 cm
Diam.: 14,5 cm

A Famille Rose ‘Magpies and blossoming
flowers’ ogee-shaped bowl and cover
Qing Dynasty, 19th century
With Qianlong seal-marks
Painted on the exterior with two magpies
perched on a rock and surrounded by
blossoming flowers

A turquoise-ground Famille-rose ‘Dayazhai’ bowl
Qing dynasty, 19th century
With a four-character ‘shen de tang zhi’ mark in iron-red
Painted with a magpie perched on a wisteria branch, and
peony blossoms over a turquoise enamelled ground
With an iron-red Dayazhai oval mark

TAÇA COM TAMPA

TAÇA ‘DAYAZHAI’

€ 100 - 150

€ 500 - 800
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TAÇA
Dinastia Qing, com marca Daoguang de seis
caracteres a azul sob vidrado e possivelmente
do Período
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Pintada no exterior com crisântemos e decorada
no interior a azul sob vidrado representando
flores e medalhão central com paisagem
Alt.: 7 cm
Diam.: 14,5 cm

A Famille Rose ‘chrysanthemum’ bowl
Qing Dynasty, Daoguang six character underglaze
blue seal-mark and possibly of the period
Decorated on the exterior with blossoming
chrysanthemums
The interior painted in underglaze blue with flowers
and central medallion containing landscape
€ 200 - 300
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PRATO ‘BOUQUET DE LÓTUS’
Final da Dinastia Qing
Em porcelana com decoração a azul
sob vidrado representando ao cento um
bouquet de lótus e outras plantas
Caldeira decorada no interior e exterior
com cercaduras de flores
(faltas de vidrado no bordo)
Diam.: 28 cm

A blue and white ‘Lotus Bouquet’ dish
Late Qing Dynasty
Painted on the interior with a bouquet of
lotus and other plants
The sides decorated on the interior and
exterior with floral scrolls
(with glaze losses to the rim)
€ 300 - 500
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TAÇA
Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa representando no exterior uma formação
rochosa, com cogumelos lingzhi, rodeada por
ondas e morcegos
Com inscrição caligráfica na base
Alt.: 4,5 cm
Diam.: 14 cm

A bowl
Late Qing Dynasty
Painted on exterior with rock formation, with
lingzhi, among waves and bats
With calligraphic inscription on the base
€ 500 - 800
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BONITA TAÇA COM ‘PEIXES-DOURADOS’
Período Daoguang (1821-1850), com marca ‘xie zhu zhuren zao’
Em porcelana
Com vidrado turquesa no interior e delicadamente pintada no exterior com
cinco ‘peixes dourados’ a rouge-de-fer, reservados em fundo branco com ondas
em ‘sgraffiato’
Alt.: 4 cm
Diam.: 11,2 cm
Nota:
Xie zhu zhu ren zao poderá ser traduzido como ‘feito pelo Mestre do Estúdio de
Bambu’.

A fine iron-red ‘goldfish’ bowl
Xie zhu zhuren zao seal mark in iron red, Daoguang period (1821-1850)
Interior with turquoise glaze and exterior finely painted with iron-red goldfish reserved
on a white ground with sgraffiato waves
Note:
Xie zhu zhu ren zao may be translated as ‘made by the Master of the Bamboo Studio’.
€ 3.000 - 5.000
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Período Qianlong (1736-1795)
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa
Dois lados pintados com vistas de terraços
com figuras e os outros dois com medalhões
recortados contendo arranjos florais
Fundo decorado com padrão geométrico a
rouge-de-fer e dourado
Alt.: 13,5 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana, decorada com esmaltes da
Família Rosa
Dois lados pintados com paisagens à beira de
água com patos ou garças-brancas
Os outros dois com pegas moldadas em
forma de cabeças de leões e inscrições
caligráficas com poemas
11,5x8x5,5 cm

JARRA ‘CONG’

A Famille rose ‘cong’ vase with figural panels
Qianlong Period (1736-1795)
Two sides finely painted with panels depicting figural
scenes and the other two with lobed medallions
containing floral arrangements, all reserved on a gilt
and iron-red geometric ground
€ 600 - 800

PEQUENA JARRA CONG

A Famille Rose ‘cong’ vase
Qing Dynasty, 19th century
With Qianlong marks
Two sides painted with water side landscapes
with egrets or ducks
The other two sides with lion head shaped
handles and inscribed with poems
€ 600 - 800
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PAR DE PEQUENAS TAÇAS
Período Republica (1912-1949)
Com marca Hongxian Nian Zhi a rouge-de-fer
De secção quadrada, com cantos arredondados, uma pega formada por
duas pequenas argolas e com três pés recortados, decorados com ‘grega’
Delicadamente pintadas no exterior com duas andorinhas a voar junto de
um ramos de salgueiro e ameixeira em flôr
Decoradas no interior com um ramo de salgueiro e uma flôr de ameixeira

A fine pair of Famille Rose ‘swallow’ cups
Republic Period (1912-1949), Hongxian Nian Zhi iron-red four-character mark
Of square section, with rounded corners, one double loop handle and raised on
three scalloped feet decorated with key-fret
Both delicately painted on the exterior with two swallows flying beside a flowering
prunus branch, intertwined with a willow tree
Each painted on the interior with a willow brach and a prunus flower
€ 600 - 800
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PEQUENO PRATO ‘IMORTAIS’
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Em porcelana, decorado a azul sob vidrado e vermelha-cobre
Representando no interior ao centro um medalhão com a figura de
Shoulao acompanhado por veado a azul sob-vidrado, envolto por
ondas vermelho-cobre, sob um céu carregado com nuvens e com o
sol parcialmente encoberto
Exterior decorado com representações dos ‘Oito Imortais Daoistas’
Base com marca de quatro caracteres inserida em duplo quadrado “Yu Yan Shu Wu” (Library for washing inkstones)
Diam.: 7,5 cm

A small underglaze blue and copper-red ‘Immortals’ dish
Qing dynasty, 18th / 19th century
Interior with a central medallion enclosing a figure of Shoulao and a deer
in underglaze blue amid copper-red waves and bellow a sky of cloud scrolls
with a partially overcast sun
The exterior painted with the ‘Eight Daoist Immortals’
With a “Yu Yan Shu Wu” (Library for Washing Inkstones) four-character
mark on the base, in underglaze blue and within double squares
€ 800 - 1.200
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CONJUNTO DE QUATRO TAÇAS POLILOBADAS

DUAS TAÇAS POLILOBADAS COM PÉ

Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa e
representando os oito Imortais Daoistas
6x19,5x12,5 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
Pintadas no exterior com representações dos oito
Imortais Daoistas
(taça maior com grande falha na base)
8,5x27 cm
5,5x22,5 cm

A set of four Famille Rose lobed dishes
Late Qing dynasty
Painted on the exteriorwith the eight Daoist Immortals
€ 400 - 600

Two Famille Rose lobed stem dishes
Qing Dynasty, 19th century
Painted on the exterior with the eight Daoist Immortals
(larger bowl with one large flaw on the foot rim)
€ 350 - 500
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PAR DE TAÇAS FACETADAS
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, decoradas com esmaltes
da Família Rosa, representando os oito
Imortais Daoistas
Ambas com marca a rouge-de-fer na base
Alt.: 6 cm
Diam.: 12 cm

A pair of Famille Rose faceted cups
Depicting on the exterior the Eight Daoist
Immortals
Both with iron-red seal mark at the base
€ 100 - 150
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PEQUENO POTE ‘HU’
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FLOREIRA
Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes
da Família Rosa representando os oito
Imortais Daoistas
7x22,5x15 cm

A Famille Rose ‘Immortals’ jardinière
Late Qing dynasty
Painted with the eight Daoist Immortals
€ 250 - 350

Final da Dinastia Qing
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Em forma de pera e pintado com representações dos
oito Imortais
Com três pegas em forma de cabeça de veado
(pequenos restauros nas pegas)
Alt.: 7,5 cm

A small Famille Rose ‘Hu’ ‘Immortals’ vase
Late Qing Dynasty
Of pear-shape and painted with figures of the eight
Immortals
With three deer head shaped handles
(minor restorations to the handles)
€ 500 - 800
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CONJUNTO DE SEIS COVILHETES
POLILOBADOS
Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa
Pintados no interior com flores e gafanhotos
Reversos decorados com quatro morcegos a
rouge-de-fer
Com marcas de quatro caracteres
a rouge-de-fer
6,5x9 cm

A set of six small Famille Rose lobed dishes
Late Qing Dynasty
Each painted on the interior with flowers and
grasshoppers
The exterior of each with four iron-red bats
With iron-red four characters seal-marks
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PAR DE TAÇAS POLILOBADAS ‘WU SHUANG PU’
Dinastia Qing, séc. XX
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Pintadas com figuras da ‘Tabela dos Heróis Inigualáveis’ e
inscritas com os seus nomes e poemas em sua honra
Decoradas na base com cercadura de ondas
6x18x23,5 cm

A pair of Famille Rose ‘Wu Shuang Pu’ lobed bowls
Qing Dynasty, 19th century
Painted on the exterior with famous historical figures from
Wu Shuang Pu and inscribed with their names and poems
commemorating them
Each decorated around the foot with a wave band
€ 200 - 300

€ 300 - 500
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TAÇA POLILOBADA COM PÉ
Período Daoguang (1821-1850), com
marca do reinado composta por seis
caracteres a rouge-de-fer na base
Em porcelana da China com esmaltes da
Família Rosa
Decorada no exterior com borboletas,
andorinhas e flores
7,3x26x21 cm

A Famille Rose lobed stem dish
Daoguang six-character seal-mark in iron-red
and of the period (1821-1850)
Decorated on the exterior with butterflies,
swallows and flowers
€ 350 - 500
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TAÇA POLILOBADA ‘WU SHUANG PU’
Dinastia Qing, séc. XX
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Pintada com figuras da ‘Tabela dos Heróis
Inigualáveis’ e inscrita com os seus nomes e
poemas em sua honra
Decorada na base com cercadura de ondas
(cabelo na base)
5,5x21,5x16 cm

A Famille Rose ‘Wu Shuang Pu’ lobed bowl
Qing Dynasty, 19th century
Painted on the exterior with famous historical figures
from Wu Shuang Pu and inscribed with their names
and poems commemorating them
Decorated around the foot with a band of waves
(with a hairline on the base)
€ 100 - 150
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TAÇA COM TAMPA ‘WU SHUANG PU’
Período Tongzhi (1862-1874), com marcas do
reinado compostas por quatro caracteres a rougede-fer inseridos em duplo quadrado
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa representando figuras da ‘Tabela dos Heróis
Inigualáveis’, inscrições com os seus nomes e com
poemas em sua honra
(taça com esbeiçadela no bordo)
Alt.: 8 cm (taça com tampa)
Diam.: 10 cm (taça)

A Famille rose ‘Wu Shuang Pu’ cup and cover
Tongzhi four-character iron-red seal-marks and of the
period (1862-1874)
Painted with famous historical figures from the ‘Table
of Peerless Heroes’ and inscribed with their names and
poems commemorating them
€ 100 - 150
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BULE COM RECEPTÁCULO ‘WU SHUANG PU’
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da Família
Rosa representando figuras da ‘Tabela dos Heróis
Inigualáveis’, inscrições com os seus nomes e com
poemas em sua honra
Receptáculo com tampa e decorado em relevo com
cabeças de leão
Pegas em metal
Alt.: 15 cm
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CONJUNTO DE DEZ TAÇAS GRADUADAS ‘WU
SHUANG PU’
Período Xianfeng (1850-1861), com marca do reinado a
rouge-de-fer composta por quatro caracteres inseridos em
duplo quadrado
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
Nove das dez taças pintadas com figuras da ‘Tabela dos
Heróis Inigualáveis’, inscritas com os seus nomes e com
poemas em sua honra
A taça mais pequena, pintada apenas no interior com
representação do poeta Li Bais
Taça maior marcada na base
Diam.: 11 cm (maior)

A Famille Rose ‘Wu Shuang Pu’ teapot with insert
Qing Dynasty, 19th century
Painted with famous historical figures from the ‘Table of
Peerless Heroes’ and inscribed with their names and poems
commemorating them
Insert with moulded lion heads and cover
Teapot and insert with metal handles
€ 300 - 500

A complete set of ten Famille-Rose ‘Wu Shuang Pu’ nesting bowls
Xianfeng four-character seal mark in iron-red and of the period
(1850-1861)
Nine of the ten bowls painted on the exterior with famous
historical figures from Wu Shuang Pu and inscribed with their
names and poems commemorating them
The smallest bowl painted only on the inside with the poet Li Bai
The base of the largest bowl with a four-character seal mark in
iron-red
€ 800 - 1.200

107

106

105

TAÇA PARA CHÁ COM TAMPA E BASE
Período Tongzhi (1862-1874), com marcas do
reinado compostas por quatro caracteres a
rouge-de-fer inseridos em duplo quadrado
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
e decoração canelada
Taça pintada com figuras num jardim
Tampa com decoração semelhante e base de
taça pintada com paisagens
(taça com esbeiçadela no bordo)

A Famille Rose tea bowl, cover and stand
Tongzhi four-character iron-red seal-marks and of
the period (1862-1874)
Fluted-moulded bowl decorated with figures in a
terraced garden
Cover with similar decoration and cup stand
painted with landscapes
€ 150 - 250

103

106

Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana pintanda com esmaltes da Família Rosa
Apresentando várias decorações, representando paisagens com
figuras
Incluíndo cinco caixas de diversos tamanhos com tampas, três bules
com tampa, um bule com tampa e receptáculo, seis pequenos pratos,
um prato com pé e seis bases para taças de chá
Algumas peças marcas a rouge-de-fer na base
(pequenas falhas e defeitos)
Alt.: 21 cm (caixa maior/ largest box)

Período Tongzhi (1862-1874), com marcas do
reinado compostas por quatro caracteres a
rouge-de-fer inseridos em duplo quadrado
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
e decoração canelada
Taça pintada com crianças a brincar num
jardim
Tampa com decoração semelhante e base de
taça pintada com paisagens
(taça com esbeiçadela no bordo)

A set of twente two Famille Rose enameled pieces
Qing Dynasty, 19th century
With diferent decorations, depicting landscapes wirth figures
Comprising five boxes with covers, three teapots with covers, a teapot with
cover and insert, six small dishes, a stem dish and six teacup stands
Some pieces with iron-red marks on their bases
(minor losses and defects)

A Famille Rose tea bowl, cover and stand
Tongzhi four-character iron-red seal-marks and of
the period (1862-1874)
Fluted-moulded bowl decorated with children
playing in terraced gardens
Cover with similar decoration and cup stand
painted with landscapes

€ 1.000 - 1.500

€ 150 - 200

CONJUNTO DE VINTE E DUAS PEÇAS

TAÇA PARA CHÁ COM TAMPA E BASE

104

CONJUNTO DE QUATRO TAÇAS
Dinastia Qing, Séc. XIX/XX
Em porcelana
Com decorações diversas
Alt.: 5 cm (maior)

A set of four bowls
Qing dynasty, 19th / 20th century
Various decorations
€ 100 - 150

107

TAÇA COM TAMPA
Período Tongzhi (1862-1874), com marcas do
reinado compostas por quatro caracteres a rougede-fer inseridos em duplo quadrado
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Decorada com figuras e inscrições caligráficas
(taça com esbeiçadela no bordo)
Alt.: 8,5 cm (taça com tampa)
Diam.: 11 cm (taça)

A Famille Rose cup and cover
Tongzhi four-character iron-red seal-marks and of the
period (1862-1874)
Painted with figures and calligraphic inscriptions
€ 100 - 150

109

108

108

COLHER
Período Jiaqing (1796-1820), com marca
do reinado na base
Decorada a rouge-de-fer e dourado,
representando cinco morcegos e símbolo
‘Shou’ no interior
Exterior com decoração a dourado sobre
fundo rouge-de-fer
Comp.: 13 cm

An iron red and gilt ‘bats and Shou’ spoon
Jiaqing six-character seal mark and of the
period (1796-1820)
Interior decorated with five bats and ‘Shou’
Exterior with gilt decoration on an iron-red
ground
€ 1.500 - 2.000

111

CONJUNTO DE CINCO TAÇAS E
QUATRO TAMPAS
Período Guangxu (1875-1908), com
marcas do reinado compostas por seis
caracteres a rouge-de-fer
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa representando frutos, flores
e folhas de momordica charantia, canas de
bambu e borboletas
(cabelos e pequenos defeitos)
Alt.: 9 cm (taça com tampa)
Diam.: 10,5 cm (taça)

A set of five Famille Rose ‘Bitter Melon’ bowls
and four covers
Guangxu six-character marks and of the
period (1875-1908)
Painted with bitter melon fruits, flowers and
vines, bamboo and butterflies
(with hairlines and minor defects)
€ 1.000 - 1.500

109

COLHER
Período Jiaqing (1796-1820), com marca
do reinado na base
Decorada a rouge-de-fer e dourado,
representando cinco morcegos e símbolo
‘Shou’ no interior
Exterior com decoração a dourado sobre
fundo rouge-de-fer
Comp.: 13 cm

An iron red and gilt ‘bats and Shou’ spoon
Jiaqing six-character seal mark and of the
period (1796-1820)
Interior decorated with five bats and ‘Shou’
Exterior with gilt decoration on an iron-red
ground
€ 1.500 - 2.000

112

PAR DE TAÇAS E PIRES
Período Guangxu (1875-1908), com marcas do
reinado compostas por seis caracteres a azul sob
vidrado
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Decorados no interior ao centro com cinco
morcegos a rouge-de-fer em torno de caracter
‘shou’ e cercadura de enrolamentos vegetalistas e
frutos
Abas com diferentes representações do caracter
‘shou’ no interior e enrolamentos florais no exterior
Diam.: 10,2 cm (pratos)
Diam.: 8,5 cm (taças)

A pair of Famille Rose ‘Five-Bat’ bowls and saucers
Guangxu six-character mark in underglaze-blue and of
the period (1875-1908)
Each decorated on the interior with central medallion
containing five iron-red bats surrounding a circular
shou character, a band of vines and fruits and row of
different shou characters
Exterior painted with flower sprays
€ 500 - 600

110

CONJUNTO DE CINCO TACINHAS
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa representando crianças e
abóboras
Alt.: 2,7 cm

A set of five Famille Rose ‘Boys and Pumpkins’
cups
Qing dynasty, 19th century
€ 100 - 120

113

PAR DE TAÇAS PARA VINHO
Dinastia Qing
Em porcelana blanc-de-chine
Alt.: 2,4 cm
Diam.: 5,2 cm

A pair of Bland-de-Chine wine cups
Qing dynasty
€ 120 - 160

111

110

114

PAR DE TAÇAS ‘WAN SHOU WU JIANG’
Período República (1912-1949), com marcas apócrifas
Guangxu
Em porcelana, decorada com esmaltes da Família Rosa
Pintadas no exterior com quatro medalhões contendo
os caracteres Wan, Shou, Wu e Jiang, sobre fundo
amarelo decorado com nuvens-ruyi, ondas e ‘grega’
Alt.: 5 cm
Diam.: 10,7 cm

A pair of yellow and Famille Rose enamelled ‘Wan Shou Wu
Jiang’ bowls
Republic period (1912-1949), with Guangxu marks
Painted on the exterior with four medallions, each
containing one of the four characters - Wan, Shou, Wu and
Jiang - over a yellow ground decorated with ruyi-shaped
clouds, waves and a keyfret band
€ 300 - 500

117

JARRA ‘HU’
Final da Dinastia Qing, com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Em forma de pera e decorada com dois medalhões
contendo paisagens
Fundo decorado com padrão de morcegos a rougede-fer e dourado
Com duas pegas em forma de cabeça de veado
Alt.: 19 cm

A Famille Rose ‘Hu’ vase
Late Qing Dynasty
With Qianlong seal-marks
Decorated with two medallions containing landscapes,
and reserved on a gilt and iron-red bat-pattern ground
With two deer head shaped handles
€ 800 - 1.000

115

TAÇA ‘WAN SHOU WU JIANG’
Final da Dinastia Qing, com marcas Guangxu
Em porcelana, decorada com esmaltes da Família Rosa
Pintadas no exterior com quatro medalhões contendo os
caracteres auspiciosos Wan, Shou, Wu e Jiang, sobre fundo
amarelo decorado com nuvens-ruyi, ondas e ‘grega’
Alt.: 8 cm
Diam.: 19 cm

A yellow and Famille Rose enamelled ‘Wan Shou Wu Jiang’ bowl
Late Qing Dynasty, with Guangxu marks
Painted on the exterior with four medallions, each containing one
of the four auspicious characters - Wan, Shou, Wu and Jiang - over
a yellow ground decorated with clouds, waves and a keyfret band
€ 600 - 800

118

TAÇA

116

TAÇA
Final da Dinastia Qing, com marca Daoguang
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
Com quatro medalhões contendo paisagens com figuras
e reservados em fundo azul sgraffiato, decorado com
nuvens
Interior decorado a azul sob vidrado com dois imortais,
pássaros e lingzhi
Alt.: 7 cm
Diam.: 15 cm

A blue-ground Famille Rose ‘medallion’ bowl
Late Qing Dynasty, with Daoguang seal mark
Painted on the exterior with four medallions containing
landscapes with figures and reserved on a blue-sgraffiato ground
decorated with clouds
Interior painted in underglaze blue with two immortals, birds
and lingzhi

Final da Dinastia Qing ou Período Républica
Com marca Yongzheng na base
Em porcelana com decoração doucai segundo modelo
do período Yongzheng, representando no interior
borboletas e flores
Exterior pintado com quatro medalhões de flores
Pé com aplicação em metal prateado
(defeito na base)
Alt.: 7,5 cm
Diam.: 22,5 cm

A doucai ‘medallion’ bowl
Late Qing Dynasty or Republic Period
With an apocryphal Yongzheng mark
Decorated on the interior with butterflies and flowers
Exterior painted with four flower medallions
Silvered metal mount on the foot
(defect on the base)
€ 800 - 1.000

€ 500 - 800

113

112

119

AQUÁRIO
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa
Pintada no exterior com personagens do
romance “Viagem ao Ocidente”
Alt.: 33 cm
Diam.: 37 cm

A Famille Rose ‘Journey to the West’ fish-bowl
Republic period (1912-1949)
With Qianlong mark
Painted on the exterior with figures from the
novel ‘Journey to the West’

120

JARRA “MARGEM DA ÁGUA”
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, decorada com esmaltes
da Família Rosa representando três
personagens militares do romance
“Margem da água” de Shuihu Zhuan
Alt.: 23 cm

A Famille Rose “Water Margin” bottle vase
Qing Dynasty, 19th century
€ 400 - 600

€ 800 - 1.200

121

JARRA
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa
reservados em fundo verde, representando paisagem
figuras
(pequeno restauro no bordo)
Alt.: 23 cm

A green-ground Famille Rose enamelled ‘figural’ vase
Republic Period (1912-1949)
With Qianlong apocryphal mark
Painted with figures in a landscape setting
(minor restoration to the rim)
€ 500 - 800

122

JARRA MEIPING
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Qianlong
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Representando uma vista de jardim com três sábios a
estudar o símbolo ying-yang, acompanhados de crianças
(restaurada)
Alt.: 19,5 cm
Nota:
Uma cena semelhante representada numa aguarela
sobre seda pertencente à coleção do British Museu,
Londres (ref.: 1881,1210,0.80.CH).

A Famille Rose ‘Three Sages’ meiping
Republic Period (1912-1949)
With Qianlong apocryphal mark
Painted with three sages studying the yin-yang symbol and
accompanied by children, all in a garden setting
(restored)
Note:
A similar scene depited on a scroll at The British Museum,
London (ref.: 1881,1210,0.80.CH).
€ 300 - 500

115

114

123

127

Final da Dinastia Qing ou Período Républica
Com marca Jiaqing na base
Em porcelana com esmaltes da Família Rosa
Representando no paisagem com oito cavalos
Interior decorado com medalhão ao centro com flores,
frutos, morcego e caractere ‘shou’
Alt.: 8 cm
Diam.: 17,5 cm

Final da Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa representando dragões
Alt.: 9 cm
Diam.: 18 cm

A Famille Rose bowl
Late Qing Dynasty or Republic Period
With a Jiaqing seal mark on the base
Depicting on the exterior a landscape with eight horses
Interior painted with central medallion composed by a branch
with leaves, flowers and several fruits, a bat and a ‘shou’
character

€ 600 - 800

TAÇA

PAR DE TAÇAS

A pair of Famille Rose ‘Dragon’ bowls
Late Qing Dynasty

€ 500 - 800

124

TAÇA
Período República (1912-1949)
Com marca apócrifa Daoguang
Em porcelana decorada com esmaltes
da Família Rosa sobre fundo amarelo e
representando guerreiros
Alt.: 7 cm
Diam.: 15 cm

A yellow-ground Famille Rose ‘figural’ bowl
Republic period (1912-1949)
With Daoguang mark
Painted on the exterior with warrior figures
reserved on a yellow ground
€ 500 - 800

126

DUAS TAÇAS
Séc. XIX/XX
Em porcelana, decoradas com esmaltes da
Família Rosa, representando fénixes e dragões
Alt.: 5 cm

125

PAR DE TAÇAS
Final da Dinastia Qing ou Período
Républica
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa representando figuras
Alt.: 7 cm
Diam.: 17,5 cm

Two Famille Rose bowls
19th / 20th century
Painted with phoenixes and dragons
€ 100 - 150

A pair of Famille Rose ‘figural’ bowls
Late Qing Dynasty or Republic Period
€ 180 - 220

117

116

128

129

Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana
Decorada com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais
Base em madeira com decoração entalhada
Alt.: 25,5 cm
Alt.: 65,5 cm (com base)

Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, decorada com esmaltes da
Família Rosa e moldada em forma de abóbora
Interior revestido a esmalte turquesa e com
cinco divisórias
12x21,5x21,5 cm

CACHEPOT COM BASE

CAIXA COM TAMPA

A Famille Rose Cachepot with carved wooden stand
Qing Dynasty, 19th century
Jardinière painted on the exterior with floral motifs

A Famille Rose pumpkin-shaped box and cover
Qing Dynasty, 19th century
Turquoise enamelled Interior with five
compartments

€ 500 - 800

€ 800 - 1.200

130

PEQUENA TAÇA ‘LOTUS’
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa
Moldada em forma de flor de lotus
Interior com vidrado turquesa
Alt.: 4 cm

A small Famille Rose ‘Lotus’ cup
Qing dynasty, 18th / 19th century
Moulded as a lotus flower
With turquoise glazed interior
€ 150 - 200

131

PEQUENA TAÇA ‘CAMÉLIA’
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Rosa
Moldada em forma de flor de camélia
Interior com vidrado turquesa
(com duas esbeiçadelas no bordo)
Alt.: 4 cm

A small Famille Rose ‘Camelia’ cup
Qing dynasty, 18th / 19th century
Moulded as a camelia flower
With turquoise glazed interior
(two chips to rim)
€ 150 - 200

119

118

132

134

Dinastia Qing
Em porcelana decorada com esmaltes da
Família Verde
Pintado no centro com dragão a voar entre
nuvens e chamas e a perseguir uma pérola
Decorado junto ao bordo com cercadura
de ramos em flor e reservas com peixes e
caranguejos
Diam.: 24 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, decorado com esmaltes da Família
Verde representando figuras num jardim
Tampa em madeira entalhada
Alt.: 19 cm (total)

PRATO

A Famille Verte ‘dragon’ dish
Qing Dynasty
Painted on the centre with a flying dragon
pursuing a pearl amid clouds and flames
Decorated bellow the rim with bands of
flowering branches and cartouches with crabs
and fish

POTE COM TAMPA

A Famille Verte jar and cover
Qing dynasty, 19th century
Painted with figures in a garden setting
With a carved wooden cover
€ 180 - 220

€ 1.000 - 1.500

135
133

CACHEPOT FAMÍLIA VERDE
Dinastia Qing
Em porcelana da China
Decorado no exterior com paisagem a
toda a volta
Alt.: 17 cm
Diam.: 23 cm

A Famille Rose cachepot
Qing Dynasty
Decorated on the exterior with a continuous
landscape

PAR DE TAÇAS
Final da Dinastia Qing
Em porcelana com esmaltes da Família
Verde Decoradas ao estilo do Período
Kangxi, representando vistas de terraço
com figuras
Alt.: 9 cm
Diam.: 17,5 cm

A pair of Kangxi-style Famille Verte Bowls
Late Qing Dynasty
Painted with terrace views and figures
€ 600 - 800

€ 1.000 - 1.500

121

120

136

JARRA
Final da Dinastia Qing, séc. XIX
Em cerâmica com vidrado estalado e decorado em relevo
Representando num dos lados dois dragões a perseguir uma
pérola e com uma garça no lado oposto
Marcado na base
(restauro no topo)
Alt.: 46 cm

A crackle glaze ‘dragon’ vase

Late Qing Dynasty, 19th-20th century
Decorated in relief, depicting on one side two dragons chasing a
pearl and on the other an egret
Marked on the base
(restored at the top)

137

JARRA ‘MOON FLASK’
Dinastia Qing, séc. XIX
Em cerâmica com decoração moldada e
vidrado branco estalado
Com duas pegas
Alt.: 18 cm

A white-glazed moon flask
Qing Dynasty, 19th century
Decorated in relief and with two handles
€ 200 - 300

138

FIGURA DE SHOULAO
Final da Dinastia Ming
Em cerâmica tipo Cizhou
Representando Shoulao acompanhado de
criança
Alt.: 22,5 cm

A Cizhou-type figure of Shoulao
Late Ming Dynasty
Depicting Shoulao accompanied by a child
€ 180 - 220

€ 500 - 800

139

FIGURA DE IMORTAL
Dinastia Qing, séc. XIX
Em biscuit com vidrado branco e azul
Representando figura de Imortal reclinado
sobre cabaça e envergado uma túnica com
vidrado azul
(pequenas faltas)

A blue and whit glazed biscuit figure of an
Immortal
Qing Dynasty, 19th century
Modelled in reclined position over a double
gourd and wearing a blue-glazed robe
€ 160 - 200

140

BULE ‘MACACO’ COM TAMPA
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana, ao estilo Kangxi e com
decoração a azul sob vidrado

A Kangxi-style blue and white monkey-shaped
ewer
Qing Dynasty, 19th century
€ 200 - 300

123

122

141

142

Final da Dinastia Qing ou Período Républica, Séc. XIX/XX
Em madeira de lei, com formato irregular e decoração
entalhada representando figuras
Alt.: 13,5 cm

Período Kangxi (1662-1722)
De formato cilíndrico e com decoração
pintada representando peónias
Alt.: 12,8 cm

A carved hardwood brush pot, Bitong
Late Qing Dynasty or Republic Period, 19th-20th century
Of irregular shape and decorated with figures in relief

A wucai cylindrical brush pot
Kangxi Period (1662-1722)
Painted with peony

€ 150 - 200

€ 1.000 - 1.500

POTE PARA PINCÉIS, BITONG

POTE PARA PINCÉIS ‘WUCAI’

145

CONJUNTO DE CINCO
IMPLEMENTOS DE SECRETÁRIA
Final da Dinastia Qing
Em porcelana biscuit com decoração
moldada e esculpida representando ramos
de ameixeira em flor
Composto por pote para pincéis, caixa
para pedra de tinta com tampa, pote para
água, peso para papeis e descansa pincéis
Quatro peças com base em madeira
(pote para àgua e descansa pincéis
partidos e colados)

A set of five biscuit porcelain scholar desk
implements
Late Qing Dynasty
With carved and moulded decoration
depicting blossoming prunus trees
Comprising a brush pot, a ink-stone box and
cover, a water pot, a paper weight and a brush
rest
Four articles with hardwood stands
(water pot and brush rest restored)
€ 2.500 - 3.000

143

144

Final da Dinastia Qing
Em porcelana bisquit, com vidrado
amarelo e decoração policromada
representando flores
Alt.: 4,5 cm

Final da Dinastia Qing
Em porcelana bisquit, com vidrado amarelo e
decoração relevada encanastrada
Alt.: 5 cm

POTE PARA ÁGUA

A yellow glazed waterpot
Late Qing dynasty
With painted decoration depicting a blooming
branch
€ 100 - 150

POTE PARA ÁGUA

A yellow glazed biscuit waterpot
Late Qing dynasty
With relief decoration simulating basketry work
€ 120 - 150

146

INCENSÓRIO MINIATURA
Em porcelana
Moldado em forma de ‘Fang ding’, com decoração a
grisaille representando paisagens
Tampa em madeira entalha
(faltam os pés)
4x6,9x4,4 cm

A miniature grisaille-decorated censer
Shaped as a ‘Fan Ding’ and decorated with landscapes
Carved wooden cover
(feet missing)
€ 300 - 500

125

124

147

RARO SINO IMPERIAL, ‘BIANZHONG’
Período Qianlong, datado 1743
Em bronze fundido e dourado
Com formato de barril e decoração em relevo
Representando na banda central dois dragões de cinco garras segurando pérola e sobrevoando ondas
entre nuvens e chamas, com duas cartelas retangulares contendo inscrições a identificar a nota musical
produzida pelo sino – “倍南吕” (beinanlu - oitava menor da décima nota) – e a datação – “乾隆八年制” (feito
no oitavo ano do reinado Qianlong – 1743)
Banda superior decorada com friso de nuvens estilizadas e banda inferior com nuvens e oito medalhões
Encimado por dois dragões adossados a formar a argola de suspensão
Base com as inscrições “太庙备用第二分” (A segunda peça reservada para o Templo Ancestral do Imperador)
e “癸亥年吉日造”(produzido no dia auspicioso do ano de Guihai)
Alt.: 21 cm
Proveniência:
Mr. Chen Zhuxiong, Taiwan

A rare Imperial Gilt-Bronze ‘Dragon’ ritual bell
Qianlong Period, dated 1743
Cast in barrel shape with relief decoration
Central band depicting two five claw dragons holding pearl, while overflying waves amongst clouds and flames, with
two inscribed rectangular cartouches identifying the musical note produced by the bell – “倍南吕” (beinanlu - low
octave of the tenth note) – and dating it – “乾隆八年制” (made in the eight year of the Qianlong reign – 1743)
Upper band decorated with frieze of stylised clouds and lower band with clouds and eight medallions
Surmounted by two intertwined dragons forming the suspension hoop
Base inscribed “太庙备用第二分” (The second piece reserved for the Emperor’s Ancestors Shrine) and “癸亥年吉
日造”(made in the auspicious day of the year of Guihai)
Provenance:
Mr. Chen Zhuxiong, Taiwan
€ 60.000 - 80.000

127

126

UM SINO IMPERIAL DO REINADO
QIANLONG EM BRONZE DOURADO

An Imperial Qianlong Gilt-Bronze Bell
ROBERT BRADLOW

A história dos sinos de bronze na China remonta à Dinastia Zhou
Ocidental (1050-771 AC), durante a qual eram usados como instrumentos
rituais em importantes eventos de estado.1.
Sinos deste tipo eram conhecidos como bianzhong e agrupados em
grupos de dezasseis, que se suspendiam de estruturas de madeira lacada
e densamente entalhada (Fig. 1).
O conjunto completo de sinos abrangia doze notas musicais e quatro
notas repetidas de oitavas maiores e menores.
Campainhas em jade, também agrupadas em conjuntos de dezasseis e
suspensas de estruturas em tudo semelhantes às anteriores, eram usadas
em associação com conjuntos de sinos no exterior de salões durante
cerimónias de estado, tais como a entronização do Imperador, sacrifícios
e banquetes de estados. 2. (Fig. 2)
As diferentes notas, ou tons, eram conseguidos com base na espessura
da fundição de cada sino individualmente, sendo estes colocados e
suspensos com base nessa mesma espessura. A sequência das notas
na suspensão era a seguinte: Huangzhong (1º), Dalu (2º), Taicu (3º),
Jiazhong (4º), Guxi (5º), Zhonglu (6º), Ruibin (7º), Lingzhong (8º), Yize
(9º), Nanlu (10º), Wushe (11º) e Yingzhong (12º).
Cada sino tem o tom da sua nota inscrito no bojo, dentro de uma cartela
retangular, a qual, neste sino, corresponde ao tom beinanlu - oitava
menor da décima nota. A inscrição no lado oposto do bojo indica a data
em que o sino foi fundido, Qianlong Banian – O Oitavo Ano do reinado
Qianlong (1743). No bordo inferior do sino uma inscrição informa-nos
que foi produzido no dia auspicioso do ano de Guihai (Fig. 3).
A aparência deste sino é notável pela sua argola de suspensão, em
formato de feroz dragão bicéfalo. Argolas de suspensão idênticas podem
ser apreciadas em selos imperiais da dinastia Qing entalhados em jade,
tendo por isso uma conotação imediata com poder imperial e autoridade

The history of bronze bells in China can be traced back to the Western Zhou
dynasty (1050-771 BC), where they were used as ritual instruments during
important state events. 1. Bells of this type were known as bianzhong and
were grouped together in sets of sixteen and hung from ornately carved lacquer
wood stands. (Fig 1). The set of bells comprised of twelve musical tones and
four repeated notes from higher and lower octaves. Jade musical chimes were
also grouped in sets of sixteen and hung from similar stands and were used
together with sets of bells outside halls during state events such as the emperor’s
enthronement, sacrifices and state banquets. 2. (Fig 2) The different notes or
tones were created by the thickness of the casting of each individual bell and
these were arranged in their thickness of casting. Their sequence is as follows:
Huangzhong (1st), Dalu (2nd), Taicu (3rd), Jiazhong (4th), Guxi (5th),
Zhonglu (6th), Ruibin (7th), Lingzhong (8th), Yize (9th), Nanlu, Wushe
(11th) and Yingzhong (12th). Each bell has its tone inscribed to the side
within a rectangular panel which, in this bell, is the beinanlu tone, the low
octave of the tenth note. The inscription to the other side of the bell is a date,
Qianlong Banian - the Eight Year of the Qianlong reign (1743). The lower
edge of the bell is engraved with an inscription:The second piece reserved for the
Emperor's Ancestors Shrine and made on auspicious day in the year of Guihai.
(Fig 3) This bell is somewhat striking in its appearance with the handle cast as
a fierce double headed dragon. Double headed dragons handles of this style can
be seen on imperial jade seals of the Qing dynasty and thus have an immediate
connotation of imperial power and authority (Fig 4). The central band of this
barrel shaped bell consists of two lively five-claw dragons clutching pearls above
breaking waves amongst cloud scrolls. The form and decoration of this bell
follows an earlier Kangxi prototype, which is very similar. However, there were
also sets cast with trigrams rather than dragons. (Fig 4.)
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Fig. 1. Conjunto de 16 sinos rituais em bronze dourado, datados 1713, Dinastia

Fig. 2. Um conjunto de 16 campainhas de jade, datado 1764, Dinastia Qing,

Qing, Reinado Kangxi (1662-1722), dim.: 340 cm x 350 cm. Museu do Palácio.

Reinado Qianlong (1736-1795), dim.: 340cm x 350cm. Museu do Palácio.

Imagem cortesia do Museu do Palácio, Beijing

Imagem cortesia do Museu do Palácio, Beijing

Fig 1. A set of 16 gilt-bronze ritual bells, dated 1713, Qing

Fig 2. A set of 16 jade chimes, dated 1764, Qing dynasty,

dynasty, Kangxi period (1662-1722), 340cm by 350cm. Palace

Qianlong period (1736-1795), 340cm by 350cm. Palace Museum.

Museum. Image Courtesy Palace Museum.

Image Courtesy Palace Museum.

A banda central do bojo deste sino em formato de barril, mostra-nos
dois vivazes dragões de cinco garras segurando pérolas enquanto
voando sobre ondas, entre enrolamentos de nuvens. O seu formato
e decoração seguem um antigo modelo Kangxi muito semelhante.
Contudo também se encontram conjuntos fundidos com trigramas em
alternativa a dragões.
Durante o reinado Qianlong alguns os conjuntos de sinos foram também
fundidos com maior largura no ombro e com bojo mais amplo, os quais
tinham também o acréscimo de duas estreitas bandas de enrolamentos
vegetalistas emoldurando a banda central de motivos com dragões.
Há também duas variações a estes sinos mais largos; uma com séries
de ressaltos circulares e uma tartaruga-dragão , e outra com trigramas
Ambas de desviam do modelo de argolas de suspensão representando
dragões.

Fig. 3. Inscrição no bordo inferior do sino: A segunda peça
reservada para o Templo Ancestral do Imperador e produzido no dia
auspicioso do ano de Guihai
Fig 3. Inscription to lower edge of the bell: The second piece reserved
for the Emperor's Ancestors Shrine and made on the auspicious

O uso de sinos durante cerimónias oficiais nas cortes da Dinastia Qing,
é claramente retratado numa pintura de Giuseppe Castiglione (Lang
Shining) intitulada Banquete Imperial no Jardim Wanshu, e datada 1755.
(Fig.4 e fig.4a)., em que um conjunto de sinos é claramente visível ao
fundo, no lado direito da pintura.
O Imperador Qianlong aceitou a ideia de que musica e política se
relacionavam em proximidade, e que por essa razão intencionava
estabelecer uma tradição “Chinesa” apropriada e seguir música
“adequada” com o fim de alcançar legitimação dinástica.3. Deste modo
encomendou o tratado musical Yuchi Lülü Zhengyi Houbian, completado
em 1746 e continuamente revisto até 1786. Esta obra proporciona um
retrato preciso de como o pensamento músico-político de Qianlong se
desenvolveu através do seu longo reinado. 4.
Sinos deste tipo têm sido ocasionalmente vendidos no mercado leiloeiro
internacional. Para um exemplo semelhante do reinado Qianlong
representando os caracteres nanlu, correspondendo à 10ª nota, ver
Christie’s Hong Kong, 3 de Junho de 2015, lote 3119 e para outro com os
caracteres zhonglu, correspondendo à 6ª nota, ver Christie’s Hong Kong,
27 de Maio de 2008, lote 1540.

During the Qianlong period, sets of bells were also cast with wider shoulders
and have a broader form, which had the addition of two thin bands of
scrolling foliage bordering the central dragon band.
There are also two variations of these wide form bells, one with a series of
raised circular bosses and a dragon tortoise and another with trigrams. Both
have deviations of the dragon suspension handles. The depiction of bells in use
during state ceremonies at the Qing dynasty Court can be seen in a painting
by Giuseppe Castiglione (Lang Shining) entitled Imperial Banquet in Wanshu
Garden, dating to 1755. (Fig.4 e fig.4a).
A set of bells is depicted at the back right of the painting. The Qianlong
Emperor accepted the idea that music and politics were closely related and that
he needed to establish an appropriate ‘Chinese’ tradition and pursue ‘proper’
music in order to achieve dynastic legitimacy. 3. Thus he commissioned the
musical treatise the Yuchi Lülü Zhengyi Houbian, which was completed in
1746 and continually revised until 1786. It provides an accurate portrait of
how Qianlong's musico-political thought developed over the course of his long
reign. 4. Bells of this type have sold at auction and for a similar example from
the Qianlong period with the characters nanlu, denoting the 10th tone, please
see Christie’s Hong Kong, 03 June 2015, lot 3119 and another, with the
characters zhonglu, denoting the 6th tone, at Christie's Hong Kong, 27 May
2008, lot 1540.

day in the year of Guihai
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Fig 4. A court painting by Giuseppe Castiglione entitled, 'Imperial
Banquet in Wanshu Garden’,1755.
Fig 4a. Detail.

Notas:
1.Virginia Museum of Fine Arts, Forbidden City, Imperial Treasures
from the Palace Museum, Beijing, Richmond, Virginia, 2014, pg. 45.
2.Ibid.
3.Chiu, Lulu, From 1746 to 1786: The Continued Revision of the
Imperial Music Treatise Yuchi Lülü Zhengyi Houbian, Fontes
ArtisMusicae, Vol. 56, No. 3 (July-September 2009) p 272.
Ibid.

Notes
1. Virginia Museum of Fine Arts, Forbidden City, Imperial Treasures
from the Palace Museum, Beijing, Richmond, Virginia, 2014, pg 45.
2. Ibid.
3. Chiu, Lulu, From 1746 to 1786: The Continued Revision of the
Imperial Music Treatise Yuchi Lülü Zhengyi Houbian, Fontes Artis
Musicae, Vol. 56, No. 3 (July-September 2009) p 272.
4. Ibid.
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148

THANGKA
Séc. XIX
Têmpera sobre tecido
65x45 cm

A Thangka
19th century
Distemper on cloth
€ 1.000 - 1.500

149

THANGKA DE VAJRABHAIRAVA
Tibete, séc. XVIII/XIX
Têmpera sobre tecido
83x65 cm

A thangka of Vajrabhairava
Tibet, 18th-19th century
Distemper on cloth
€ 1.500 - 2.000
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134

150

FIGURA DE BUDA AMITAYUS
Tibete, séc. XVIII
Em bronze dourado
Representando figura de Amitayus sentada sobre trono em forma
de ‘duplo lótus’, com as pernas cruzadas em posição ‘vajrasana’ e
segurando o ‘ghanta’
Pedestal em madeira entalhada feito à medida
Alt.: 14,2 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português que residiu em Macau.
Adquirido antes de 1940

A Tibetan gilt-bronze figure of Buddha Amitayus
18th Century
Holding the ‘ghanta’ while seated in ‘vajrasana’ over a double lotus-throne
With a carved wooden stand
Provenance:
Property of Portuguese collector, who resided in Macau.
Aquired before 1940
€ 2.500 - 3.500

137

136

151

GRANDE VASO DE ALTAR, ‘ZU’
Possivelmente Dinastia Ming
Em bronze
Inteiramente decorado em baixo-relevo com
motivos de inspiração arcáica e bordos com
bandas de ‘grega’
Assente sobre quatro pés recortados em forma
de conchas
Alt.: 75,5 cm

A large bronze altar vase, ‘zu’
Possibly Ming Dynasty
Overall decorated in low-relief with arcahistic
motifs and key-fret bands bellow the rims
Raised on four shell-shaped feet
€ 2.000 - 3.000

152

JARRA HU
Dinastia Ming (1368-1644)
Em bronze
De secção hexagonal e com corpo facetado, flanqueado por
duas pegas decoradas no topo com cabeças de criaturas
mitológicas
Cada pega com uma argola pendente de quatro lóbulos
Pescoço e pé decorados com painéis preenchidos por padrão
geométrico em relevo
Alt.: 35 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido antes
de 1940.

A bronze Hu vase
Ming Dynasty (1368-1644)
Of hexagonal section and faceted body flanked by two handles
decorated on the top mythical beasts, each with a four-lobed
pendant
Neck and foot decorated with panels containing a diaper pattern in
relief
Provenance:
Property of a Portuguese collector. Acquired before 1940.
€ 1.000 - 1.500

139

138

153

154

Dinastia Qing, séc. XIX
Em bronze patinado
13x16x8 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em bronze
De formato circular, assente em três
pernas cilíndricas, com duas pegas
verticais em forma de “U” e decoração
relevada de inspiração arcaica
Tampa vazada, em forma de cúpula,
encimada por leão budista
Base em madeira de lei entalhada e feita
à medida
Alt.: 38 cm (sem base)

PAR DE LEÕES BUDISTAS

A pair of bronze Buddhist lions
Qing dynasty, 19th century
€ 500 - 800

INCENSÓRIO COM TAMPA

A bronze tripod censer and cover
Qing Dynasty, 19th century
Of round shape, raised on three cylindrical
legs, with two vertical “U-shaped” handles and
archaistic relief decoration
Dome shaped cover with pierced decoration,
toped by a Buddhistic lion
With fitted hardwood stand
€ 3.000 - 5.000
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140

155

156

Séc. XX
Em porcelana
Pintando com esmaltes da Família Rosa, representando paisagem
montanhosa com rio e duas figuras a atravessar uma ponte
Com inscrição caligráfica
Emoldurado
76x20 cm (porcelana)

Período Républica ou posterior
Em porcelana decorada com esmaltes da Família Rosa,
represerntando paisagens com pássaros
Cada painel com uma inscrição caligráfica
Emoldurados

PAINEL

CONJUNTO DE QUATRO PAINÉIS ALUSIVOS ÀS
ESTAÇÕES DO ANO

A Chinese Famille Rose porcelain plaque
20th century
Painted with two figures crossing a bridge in a mountainous river landscape
Framed

A set of four Famille Rose ‘seasons of the year’ porcelain panels
Republic Period or later
Each panel enameled with a landscape and different birds Each with a
calligraphic inscription
All framed

€ 1.000 - 1.500

€ 1.800 - 2.200
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DUAS CAIXAS POLILOBADAS COM TAMPAS
Dinastia Qing, séc. XVIII
Em laca vermelha de cinábrio
Ambas delicadamente esculpidas, representando nas tampas cenas
idílicas em paisagens envoltas por cercaduras de ‘chave-grega’
Numa das tampas, um erudito encontra-se sentado sob um
salgueiro, acompanhado por um ajudante e a observar dois rapazes
a brincar
A outra tampa com dois eruditos sentados sobre rochas, em frente
a um edifício com pátio murado de onde emerge um ajudante
transportando um tabuleiro com comida ou bebida
Os lados de ambas as caixas e tampas decorados com um padrão
minucioso, composto por rosetas inseridas em hexágonos
Bases e interiores lacados a negro
Diam.: 14,5 cm
Alt.: 6,5 cm
Proveniência:
Coleção particular;
Roger Kevener - Publicadas em: Roger Kevener, Fine and Rare
Chinese Works of Art and Ceramics, Winter Exhibition 2006, London
2006, p. 132, n. 128.

Two cinnabar lacquered boxes and covers
Qing Dynasty, 18th century
Both of lobed shape and delicately carved, depicting on their covers idyllic
scenes in landscape settings, enclosed in key-fret borders
One cover with a scholar seated bellow a willow tree, accompanied by an
attendant and observing two boys playing
The other cover with two scholars seated on rocks in front of a courtyard
house from whish an attendant is emerging carrying a tray with
refreshments 1
Both boxes and covers decorated on the sides with an hexagonal rosette
diaper pattern
Interiors and bases lacquered black
Proveniência:
Private collection;
Roger Kevener - Published in: Roger Kevener, Fine and Rare Chinese
Works of Art and Ceramics, Winter Exhibition 2006, London 2006, p.
132, n. 128.
€ 10.000 - 15.000
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159

160

Final da Dinastia Qing
Em laca vermelha de cinábrio
De formato circular e com decoração esculpida
representando na tampa uma vista de jardim com
figuras
Laterais decoradas com cercaduras de peônias
(restauros)
Alt.: 12,5 cm
Diam.: 23 cm

Final da Dinastia Qing
Em laca vermelha de cinábrio
De formato circular e com decoração
esculpida representando na tampa um
erudito e seu acompanhante, rodeados de
árvores e montanhas
(pequenos defeitos)
Alt.: 8 cm
Diam.: 13 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em madeira revestida a laca negra e vermelha
Com decoração dourada e policromada a toda
a volta representando paisagens montanhosas
com pavilhões e figuras
(pequenas faltas e defeitos
64,5x53x33 cm

A carved cinnabar lacquer box and cover
Late Qing Dynasty
Of circular shape, decorated on the cover with two
figures on a garden
The sides decorated with branches of blossoming
peonies
(with restorations)

A small carved cinnabar lacquer box and cover
Late Qing Dynasty
Of circular shape, depicting on the cover a
scholar with his attendant surrounded by trees
and mountains
(minor defects)

CAIXA COM TAMPA

€ 600 - 800

PEQUENA CAIXA COM TAMPA

PEQUENO ARMÁRIO DE MESA

A small lacquered table cabinet
Qing Dynasty, 19th century
Black and red lacquered wood with gilt and
polychrome decoration depicting mountainous
landscapes with pavilions and figures
(minor losses and defects)
€ 600 - 1.000

€ 250 - 320
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161

164

Final da Dinastia Qing
De cor azul escura e com decoração bordada
nos punhos das mangas
Emoldurado
Alt.: 97 cm

Final da Dinastia Qing
Em seda azul escura bordada
Com emblema de Mandarim destinado a oficial de quinta patente,
representando paisagem com faisão prateado ao centro, rodeado por
emblemas budistas
Emoldurado
Alt.: 98 cm

CASACA INFORMAL

An informal robe
Late Qing Dynasty
Of dark blue colour and with embroidered sleeve
cuffs
€ 1.200 - 1.800

COLETE DE CORTE, ‘XIAPEI’

A silk embroidered court waistcoat, ‘Xiapei’
Late Qing Dynasty
Of dark blue colour and bearing a civil rank badge, made for a civil official
of the fifth rank, depicting a landscape with a silver pheasant at the centre,
surrounded by the Eight Buddhist Emblems
Framed
€ 2.500 - 3.000

162

CONJUNTO DE DOIS EMBLEMAS DE
MANDARIM, ‘BUZI’
Final da Dinastia Qing
Em seda borda, representando paisagem com
garça branca ao centro
Destinado a um oficial civil de sexta patente
Emoldurados em conjunto
30x30 cm (cada)

A set of two silk embroidered civil rank badges, ‘Buzi’
Late Qing Dynasty
Both depicting a landscape with as egret at the centre,
made for a civil official of the sixth rank
Framed together
€ 1.000 - 1.500

163

PENACHO DE CHAPÉU DE CORTE PARA
MANDARIM
Final da Dinastia Qing
Composto por conjunto de penas de pavão
Com canudo revestido a laca e com caracteres
inscritos
(com sinais de uso)

A ‘one eye’d’ peacock feather mandarin court hat plume
Late Qing Dynasty
Comprised of a bundle of peacock feathers
With lacquered tube inscribed with characters
(with wear signs)
€ 100 - 150

149

148

165

166

Conjunto de quatro paisagens com figuras
e inscrições caligráficas
Aguarela e tinta-da-China sobre papel
30x22 cm

Paisagens com figuras
Quatro pinturas sobre seda

ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX

Chinese School, 19th century
A set of four landscapes with figures and
calligraphic inscriptions
Ink and colour on paper

ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX

Chinese School, 19th century
Four landscapes with figures
Ink and colour on silk
€ 600 - 800

€ 600 - 800
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150

167

ESCOLA CHINESA
Final da Dinastia Qing
Pintura sob vidro
Representando figuras a jogar jogo de
tabuleiro
34x50 cm

Chinese School reverse glass painting
Late Qing Dynasty
Depicting figures playing a board game
€ 200 - 300

169
168

PANO DE SUSPENSÃO
China, séc. XX
Em seda bordada
Representando figura de Guanyin
segurando uma flor de lótus e rodeada por
ameixeira em flor, pássaros e rochedo
150x60 cm

An embroidered silk hanging panel
China, 20th century
Representing a figure of Guanyin holding a
lotus flower and surrounded by a blossoming
prunus tree, birds and rocks
€ 400 - 600

XIAO HAN (1945)
“Qiu Shan Hong Yun”
Tinta-da-china e pigmentos sobre papel de arroz
Com selo do artista e datada 1991
34,6x45 cm
Nota:
Acompanha fotografia do artista e do antigo proprietário juntos da obra.
Exposições:
Lüneburg, Alemanha, 1991.

“Qiu Shan Hong Yun”
Ink and colour on rice paper
With the artist’s seal mark and dated 1991
Note:
Together with a photograph of the artist and the previous owner of the work.
Exhibitions:
Lüneburg, Alemanha, 1991.
€ 4.000 - 6.000
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152

170

SHANGHAI BOWUGUAN CANGHUA
ALBUM DE PINTURAS DA COLEÇÃO
DO MUSEU DE XANGAI

173

“AS CONQUISTAS DO IMPERADOR
QIANLONG” SEGUNDO CASTIGLIONE

Xangai: Museu de Xangai, 1959

Início do séc. XX
Conjunto de quatro gravuras a negro sobre papel
25x44 cm

Shanghai Bowuguan Canghua
Paintings In The Shanghai Museum Collection
Shanghai: Shanghai Museum, 1959

“The conquests of the Qianlong Emperor”, after Castiglione
Early 20th century
A set of four prints of engravings

€ 800 - 1.200

€ 1500-2000

171

THE MARVELLOUS BOOK,
SHANGHAI 1930
De Star Talbot
Album com estudos de porcelanas Chinesas
famousas, com a sua descrição e notas em
vários idiomas
(sinais de uso)

The Marvellous Book, Shanghai, 1930
The marvellous Book
Album with studies of famous Chinese
porcelains, with their descriptions and notes in
several languages
(with wear signs)
€ 1.500 - 2.000

172

AN OLD CHINESE GARDEN: A THREEFOLD MASTERPIECE OF POETRY,
CALLIGRAPHY AND PAINTING
Por Kate Kerby
Com trabalhos de caligrafia e pinturas de Wen
Chen Ming
Livro com capa de proteção
(Capa de proteção com sinais de desgaste)

An Old Chinese Garden: A Three-fold
Masterpiece of Poetry, Calligraphy and Painting
By Kate Kerby
With callygraphy works and painting by Wen
Chen Ming
Book and protective cover
(Protective cover with wear signs)
€ 600 - 800

155

154

174

BIOMBO DE MESA
Dinastia Qing
Em madeira de lei, com decoração
entalhada e montado com placa de
mármore variagado

A marble and hardwood table screen
Qing Dynasty
With carved decoration an set with a
variegated marble panel
€ 1.500 - 2.000

157

156

175

176

Final da Dinastia Qing
Em zitan, com aplicações em baitong
De formato retangular e composta por três tabuleiros
empilháveis, um tabuleiro raso, tampa e pega em arco com
decoração entalhada nas laterais
(pequenas faltas e defeitos)
23x24x18,5 cm

Dinastia Qing
Em huanghuali com aplicações em baitong
18x40,5x23 cm

A zitan three-tiered picnic box
Late Qing Dynasty
Of rectangular shape and baitong-mounted
Comprising a cover, a shallow upper tray, three stacked trays
and a base with one arched handle carved on the sides

€ 1.000 - 1.500

CAIXA DE PIQUENIQUE COM TRÊS ANDARES

CAIXA PARA DOCUMENTOS

A huanghuali document box
Qing Dynasty
With baitong-mounts

€ 600 - 800

159

158

177

CAMA DE ÓPIO
Final da Dinastia Qing
Em hongmu
Com decoração vazada no saial e placas em mármore
variagado branco e cinzento embutidas nas costas, pernas e
topo do apoio de cabeça
Estrado e apoio de cabeça em palhinha
(placas em mármore partidas)
68,5x168x72,5 cm

A Chinese hongmu opium bed
Late Qing Dynasty
With pierced apron and inset with plaques of white and grey
variegated marble, on the back, front legs and head rest
Caned sleeping top and head rest
€ 2.000 - 3.000

161

160

178

PAR DE VITRINES
China, séc. XX
Em hongmu
Com decoração vazada
Laterais e prateleiras em vidro
175x53,5x25,5 cm

A pair of Chinese hongmu display cabinets
20th century
With pierced decoration, glazed and with glass
shelfs
€ 800 - 1.200

179

BASE
Dinastia Qing, séc. XIX
Em madeira de lei com decoração
entalhada
De formato retangular, com placa em
mármore vermelho variegado embutida
no tampo
81x41,5x30,5 cm

A marble-inset hardwood stand
Qing Dynasty, 19th century
With carved decoration
Rectangular top with inset red-variegated
marble panel
€ 300 - 500

163

162

180

IMPORTANTE ARMÁRIO
Final da Dinastia Qing ou Período Républica
Em hogmu
De formato rectangular, com duas portas, decoração entalhada
e aplicações em metal amarelo
Assenta sobre base com decoração vazada
Cadeado em metal amarelo com decoração gravada
183,5x124x43
Proveniência:
Coleção de Manuel da Silva Mendes. Reproduzido no livro com
a sua biografia, de João F. O. Botas, p. 142.

An important hogmu carved cabinet
Late Qing Dynasty or Republic Period
Of rectangular shape, with two doors and raised on an pierced
platform
With yellow metal mounts and a pad-lock engraved with dragons
Provenance:
From the collection of Manuel da Silva Mendes. Reproduced in his
biography book, written by João F. O. Botas, p. 142.
€ 2.000 - 3.000

165

164

181

182

183

China, séc. XX
Em hongmu
Com duas portas e assente sobre trempe com duas
gavetas
Portas e saial com decoração entalhada
158,5x115x49 cm

China, séc. XIX
Em zitan, com decoração entalhada e pé
em “X”
(electrificado; com faltas e pequenos
defeitos)

Dinastia Qing
Em madeira de elmo tingida
(sinais de uso)
Alt.: 120 cm

ARMÁRIO

Proveniência:
Coleção de Manuel da Silva Mendes.

A hogmu carved cabinet
China, 20th century
With two doors and raised on a stand with two drawers
Doors and and apron with carved decoration

TOCHEIRO

A Chinese zitan lantern stand
19th century
With a “X” form base and carved decoration
(wired for electricity and with losses and
minor defects)

CADEIRA ‘CHAPÉU’

A stained-elm ‘hat chair’
Qing Dynasty
€ 280 - 350

€ 800 - 1.200

Provenance:
From the collection of Manuel da Silva Mendes.
€ 800 - 1.200
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166

184

185

China, séc. XX
Em madeira de lei, com decoração
entalhada simulando bambu
172x90x40 cm

China, séc. XX
Em hongmu
Cimalha com decoração vazada e assente
em quatro pernas com prateleira
Frente e laterais envidraçadas
194x99x37 cm

ESTANTE EXPOSITOR

A Chinese hardwood display cabinet
20th century
With carved decoration simulating bamboo
€ 1.500 - 2.000

ARMÁRIO VITRINE

Proveniência:
Coleção de Manuel da Silva Mendes.

A Chinese hongmu display cabinet
20th century
With pierce crest on top and raised on four
legs with a low shelf
Glazed front and sides
Proveniência:
Coleção de Manuel da Silva Mendes.
€ 800 - 1.200
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168

186

188

Dinastia Qing
Em madeira de elmo tingida
(sinais de uso)
Alt.: 120 cm

China, Séc. XIX/XX
Em madeira, com decoração entalhada e
placa de mármore embutida nas costas
Alt.: 94 cm

A stained-elm official’s ‘hat chair’
Qing Dynasty

A Chinese marble-inset carved wood chair
Late 19th century or early 20th century

€ 400 - 600

€ 400 - 600

CADEIRA ‘CHAPÉU’ PARA OFICIAL

CADEIRA

187

BANCO
Final da Dinastia Qing
Em madeira de lei
Com formato de barril
Alt.: 44 cm

A hardwood barrel-shaped stool
Late Qing Dynasty
€ 200 - 250

171

170

189

191

China, final do séc. XIX ou início do séc. XX
Em madeira de lei, possivelment hongmu
Com decoração entalhada
Tampo de formato rectangular com rattan, assente
sobre quatro pernas de secção quadrada
47,5x86x86 cm

China, Séc. XIX/XX
Em madeira de lei e madeira de raiz
Com três gavetas e apoio para pés com decoração
vazada em treliça
O tampo abre para revelar dois compartimentos laterais
e um espelho de toucador
70x80x41 cm

MESA BAIXA

A Chinese rattan top hardwood low table
19th century or early 20th century
Possibly hongmu
With carved decoration, a square shaped rattan top and
raised on four legs of square section
€ 300 - 500

SECRETÁRIA TOUCADOR

A Chinese hardwood and burlwood desk with vanity top
19th-20th century
With tree drawers and a foot rest with trellis openwork
The top opens to reveal a vanity mirror and two side
compartments
€ 1.500 - 2.000

190

MESA BAIXA
China, final do séc. XIX ou início do séc. XX
Em madeira de lei, Com tampo quadrangular e
assente sobre quatro pernas de secção quadrada
Saiais com decoração vazada
47,5x86x86 cm

A Chinese hardwood low table
19th century or early 20th century
Of square shape and raised on four legs of square section
With pierced aprons
€ 300 - 500

173

172

192

194

Dinastia Qing, séc. XIX
Em madeira de lei, com decoração
entalhada e vazada
Tampos recortados e com placas circulares
de mármore embutidas

China, séc. XIX
Em hongmu, com placas de mármore embutidas
no tampo, saiais recortados e uma prateleira
baixa com decoração vazada
81,5x87x45 cm

A pair of marble-inset hardwood stands
Qing Dynasty, 19th century
With carved and pierced decoration
Scalloped tops inset with marble circular slabs

A pair of chinese hongmu demi-lune side tables
19th/20th century
With marble inset tops, pierced aprons and each with
a cockpen lower tier

€ 500 - 800

€ 750 - 1.000

PAR DE BASES

PAR DE MESAS MEIA-LUA

193

PAR DE MESAS MEIA-LUA
China, séc. XIX
Em hongmu, com placas de mármore embutidas
no tampo, saiais recortados e uma prateleira
baixa com decoração vazada
81,5x87x45 cm

A pair of chinese hongmu demi-lune side tables
19th/20th century
With marble inset tops, pierced aprons and each with
a cockpen lower tier
€ 750 - 1.000

175

174

195

198

China, séc.
De formato retangular
Em madeira, com decoração embutida em
madrepérola
(sinais de uso)
30x18 cm

Final da Dinastia Qing, séc. XIX
Em madeira de hongmu, decorada com cercaduras vazadas
e embutidos em madrepérola representando flores e
pássaros
106x57x24 cm

TABULEIRO

PEQUENA ESTANTE EXPOSITOR

A mother-of-pearl inlay rectangular wooden tray
China, 19th-20th century
(wear signs)

A small hongmu and mother-of-pearl inlay display cabinet
Late Qing Dynasty, 19th century
Decorated with pierced boarders and mother-of-pearl inlay
depicting flowers and birds

€ 150 - 250

€ 1.000 - 1.500

196

BASE TRIPLA
China, Séc. XIX
Em madeira
Com decoração recortada e embutida com
madrepérola representando enrolamentos
florais, frutos e morcego
14,5x44,5x16 cm

A Chinese mother-of-pearl inlay wooden
triple-tier stand
19th century
With pierced decoration and mothers of pearl
inlays depicting floral scrolls, fruits and a bat
€ 400 - 600

197

JARRA HEXAGONAL
China, séc. XX
Em madeira com embutidos em madrepérola
Representando plantas aquáticas e aves
Com inscrição caligráfica
Alt.: 45 cm

A mother-of-pearl inlayed wooden hexagonal vase
China, 20th century
Decorated with aquatic plants, birds and a
calligraphic inscription
€ 180 - 220

177

176

199

201

China, séc.
Em madeira de lei com decoração
entalhada a toda a volta e nas pegas
38x62 cm

China, séc.
Em madeira de lei, com decoração
entalhada
Alt.: 97 cm

A Chinese hardwood oval tray
19th-20th Century
Carved around the border and handles

A pair of carved hardwood armchairs
Late 19th century or early 20th century

TABULEIRO OVAL

€ 350 - 500

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS

€ 600 - 800

200

BANCO
China, séc. XX
Em madeira de lei, com decoração
entalhada
Alt.: 45 cm

A Chinese carved hardwood stool
20th Century
€ 150 - 200

179

178

202

203

205

Em prata chinesa
Com decoração relevada representando
flores e animais
Séc. XIX
Alt.: 10,5 cm
52,4 g

Início do séc. XX
Em prata chinesa
Com moedas ao centro e decoração
relevada
Diam.: 10 cm
300 g

China, séc. XX
Em jadeíte e pedras duras
Alt.: 33 cm

A miniature Chinese silver bottle vase
19th century
Relief decorated with flowers and animals

A set of five Chinese silver coin dishes
Early 20th century
Inset with Chinese coins on the centre and
with relief decoration

€ 600 - 800

JARRA MINIATURA

€ 100 - 150

CONJUNTO DE CINCO PRATOS

PAR DE FLOREIRAS COM ARBUSTOS DE PEÓNIAS

A pair of jadeite and hardstones jardinières with blossoming peonies bushes
China, 20th century

€ 150 - 200

206

GRUPO ESCULTÓRICO COM IMORTAIS
Final da Dinastia Qing
Em pedra-sabão esculpida, representando os
Oito Imortais numa jangada decorada com flores
de lótus, sobre ondas
Assente em base de madeira escuida em forma
de dragão
23x28x10 cm

204

BÚFALO DE ÁGUA COM CRIANÇA
Dinastia Qing, séc. XIX
Escultura em madeira entalhada
Representando búfalo deitado com criança no
dorso e sobre base esculpida simulando água
ondulante
27x44 cm

A soapstone carving of the Eight Immortals on a raft
Late Qing Dynasty
Depicting the Eight Immortals on a raft decorated
with lotus flowers and over the waves
Mounted on a carved wooden stand shaped as dragon
€ 800 - 1.200

A Chinese wood carving of ‘boy on a water buffalo’
Qing Dynasty, 19th century
Depicting a recumbent water buffalo with a boy
seated on his back
On a carved wooden stand simulating rippling water
€ 500 - 800

181

180

207

208

211

Dinastia Qing, séc. XIX
Em vidro branco, com decoração ‘overlay’
Alt.: 6,5 cm (a maior)

Dinastia Qing, séc. XIX
Em vidro branco, com decoração ‘overlay’
Alt.: 6,7 cm (a maior)

A set of three overlay glass snuff bottles
Qing dynasty, 19th century

A set of four overlay glass snuff bottles
Qing dynasty, 19th century

Dinastia Qing
Em porcelana
Uma com vidrado amarelo e a outra com decoração a ouro sobre
vidrado coral
A segunda com marca Qianlong de quatro caracteres na base
Alt.: 6,9 cm (maior)

€ 150 - 200

€ 180 - 220

CONJUNTO DE RÊS FRASCOS DE RAPÉ

CONJUNTO DE QUATRO FRASCOS DE RAPÉ

PAR DE JARRAS MINIATURA

A pair of miniature vases
Qing dynasty
One yellow-glazed and other with gilt decoration over an iron-red
ground
The latter with a four-character Qianlong mark on the base
€ 250 - 400

212

CALDEIRÃO MINIATURA
Dinastia Qing, Séc. XIX/XX
Em bronze
Com três pés e duas pegas relevadas
Tampa em madeira entalhada
Alt.: 5,5 cm

A miniature bronze cauldron
Qing dynasty, 19th / 20th century
Raised on three feet and with two relief
handles
With a carved wooden cover

209

210

Dinastia Qing
Em porcelana e de formato cilindrico
Uma com decoração monócroma ‘sangue-de-boi’
e a outra com vidrado ‘sangue-de-boi’ e reservas
policromadas representando paisagens
A primeira marcada com duplo circulo a azul sob vidrado
na base
Alt.: 8 cm (maior)

Dinastia Qing, séc.
Composto por pequena jarra decorada com esmaltes
da Família Rosa, incensório de formato rectangular com
vidrado verde-escuro e jarra ‘yenyen’ com decoração a
azul e vermelho-de-cobre
Alt.: 8 cm (maior)

DUAS JARRAS MINIATURA

Two miniature cylindrical vases
Qing dynasty
One with sang-de-boeuf glaze, the other with sang-de-boeuf
glaze and polycrome cartouches containing landscapes
The former marked with a blue underglaze double circle on the
base

€ 100 - 150

CONJUNTO DE TRÊS PEÇAS MINIATURA

A group of three miniature pieces
Qing dynasty, 19th / 20th century
Comprising of small Famille Rose enamelled vase, a
rectangular censer with a dark green glaze, and a ‘yenyen’
vase with blue and copper-red decoration
€ 180 - 220

213

PEQUENA JARRA

214

TAÇA E COLHER
Final da Dinastia Qing
Em esmalte de Cantão sobre cobre
Taça marca de seis caracteres na base

A Chinese canton enamel small bowl and
spoon
Late Qing Dynasty
Bowl with a six character mark on the base

Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Em porcelana pintada com vermelhocobre e azul sob-vidrado representando
paisagem com figura a perseguir lebre
Alt.: 8,7 cm

A small copper-red and underglaze blue vase
Qing Dynasty, 18th century or early 19th
century
Depicting a landscape with a horse-mounted
figure chasing a hare
€ 100 - 150

€ 180 - 220

€ 160 - 220

183

182

215

FRASCO DE RAPÉ
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana
Com decoração moldada e
policromada com esmaltes da
Família Rosa representando
Imortais
Alt.: 8 cm

216

217

Final da dinastia Qing
Uma com vidrado azul e a
outra com vidrado sanguede-boi
Alt.: 8 cm

Dinastia Qing, séc.
Em cerâmica vidrada com
duas pegas relevadas em
forma de mascarões com
argolas
(sem tampa)
Alt.: 6,5 cm

DOIS FRASCOS DE RAPÉ
COM TAMPAS

A Famille Rose ‘Immortals’ snuff
bottle
Qing dynasty, 19th century
With moulded decoration

Two monocrome snuff bottles
and covers
Late Qing dynasty
One blue-glazed and the other
with sangue-de-boeuf glaze

€ 300 - 400

€ 160 - 220

FRASCO DE RAPÉ

A snuff bottle
Qing dynasty, 19th / 20th
century
Glazed ceramics with two masks
and loops moulded handles
(stopper missing)
€ 120 - 160

219

DOIS FRASCOS DE RAPÉ
COM TAMPAS
Séc.
Em cerâmica com decoração
relevada
Uma em formad de cabaça e a
outra em forma de ‘moon-flask’
Alt.: 6,5 cm

Two relief-decorated ceramic snuff
bottles
19th / 20th century
One shaped as a gourd and the
other shaped as a moon-flask

220

FRASCO DE RAPÉ
Dinastia Qing, séc. XIX
Em laca vermelha de cinábrio
Com decoração esculpida
(faltas e defeitos; sem tampa)
Alt.: 7 cm

A carved cinnabar lacquer snuff
bottle
Qing dynasty, 19th century
(losses and faults; missing
stopper)
€ 300 - 500

€ 180 - 220

218

FRASCO DE RAPÉ
ERÓTICO
Dinastia Qing, séc. XIX
Em porcelana pintada com
esmaltes da Família Rosa
Moldada em forma de
figura feminina deitada e
desnuda
Comp.: 8 cm

An Famille Rose erotic snuff
bottle
Qing dynasty, 19th century
Moulded as a reclining, nude
female figure
€ 400 - 500

221

FRASCO DE RAPÉ COM
TAMPA
Final da Dinastia Qing
Em liga de cobre e decorada em
relevo com um dragão de cada
lado
Tampa com cabochão em pedra
dura
Marcada na base
Alt.: 10 cm

A copper-alloy ‘dragon’ snuff bottle
and stoper
Late Qing Dynasty
Decorated in relief with a dragon
on each side
Marked on the base
€ 100 - 150

222

223

224

225

Final da Dinastia Qing
Em vidro matizado
vermelho
Alt.: 6,5 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em vidro turquesa facetado
Alt.: 8 cm

Séc.
Em vidro pintado
Representando peixe e
plantas aquáticas
Alt.: 6 cm

Tibete, séc. XIX
Uma em vidro rubi com
aplicações em metal prateado
A outra, em metal prateado,
com decoração relevada e
incrustações em turquesa e
coral
Alt.: 8,5 cm (maior)

FRASCO DE RAPÉ COM
TAMPA

A red mottled glass snuff
bottle and cover
Late Qing Dynasty
€ 100 - 150

FRASCO DE RAPÉ COM
TAMPA

A turquoise glass faceted snuff
bottle
Qing dynasty, 19th century
€ 160 - 220

FRASCO DE RAPÉ COM
TAMPA

A painted glass snuff bottle
19th / 20th century
Featuring fish and aquatic plants
€ 100 - 150

DOIS FRASCOS DE RAPÉ
COM TAMPAS

Two snuff bottles
Tibet, 19th century
One in ruby coloured glass with
applied silvered metal elements
The other in silvered metal with
relief decoration and incrusted
with turquoise and coral
€ 180 - 220

185

184

226

DUAS FIGURAS DE IMORTAIS
Séc. XIX, ambas com marcas Chenghua
Em marfim
Uma das figuras montada num elefante e outra sobre um
‘qilin’
Com bases em madeira
(com pequenas faltas)
Alt.: 14 cm

Two carved ivory figures of Immortals
19th century, both with Chenghua reign marks
One figure depicted riding an elephant and the other a qilin
With carved wood stands
(with minor losses)
€ 400 - 600

227

FIGURA DE ARQUEIRO
Dinastia Qing, séc.XIX
Figura em marfim esculpido e com
decoração gravada
Alt.: 22,5 cm

A carved ivory figure of an archer
Qing dynasty, 19th century
€ 500 - 1.000

228

DUAS PEQUENAS ESCULTURAS
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Esculpidas em âmbar límpido cor de mel
Uma com representação de paisagem com figuras e
cegonhas no reverso
A outra com representação de macaco e veado
Ambas com bases em madeira entalhada
Alt.: 4,7 cm (sem base)

Two small amber carvings
Qing Dynasty, 18th-19th Century
One depicting a landscape with figures on one side and cranes
on the other
The second carving depicting a monkey and a deer
Both carvings made of even and clear honey tone amber
With carved wood stands
€ 500 - 800

187

186

229

PAR DE PLACAS
Séc. XX
Em jade branco
Com formato de cabaças encimadas por morcegos
Finamente decoradas com paisagens em relevo
12x7 cm

A pair of white jade double-gourd form plaques
20th century
Each double-gourd toped with bats and finely decorated with
landscapes in relief
€ 5.000 - 8.000

189

188

230

TAÇA DE LIBAÇÃO
Dinastia Qing, séc. XVIII
Em jade celadon e castanho avermelado
Com pega em forma de ‘chilong’ e com um
‘chilong’ mais pequeno a subir pela lateral
6x15x8 cm

A pale celadon and russet flecked jade pouring vessel
Qing dynasty, 18th century
With a large chilong forming the handle and a
smaller one clambering over the rim
€ 2.500 - 3.000

191

190

231

PEQUENA JARRA
China, séc.
Em jade celadon
Com duas recortadas e uma cercadura
simples em relevo
Alt.: 14,5 cm

A small Chinese celadon jade vase
19th / 20th century
With two scroll-shaped handles and simple
frieze in relief

234

ALFINETE COM PLACA CIRCULAR
Dinastia Qing
Em jade branco com decoração rendilhada e
representando figura de Shou Lao ao centro
Diam.: 4 cm

A white jade circular reticulated plaque set in a brooch
Qing dynasty
Depicting Shou Lao at the centre
€ 600 - 800

€ 500 - 800

235

PRESILHA DE CINTO ‘BORBOLETA’
Dinastia Qing
Em jade celadon
Com base em madeira entalhada
4,5x12,5 cm (jade)

232

LEÃO/ RECIPIENTE

China, séc.
Em jade celadon com manchas castanhasavermelhadas
Esculpido em forma de leão, de inspiração
arcaica, com recipiente
Alt.: 8,5 cm

A Chinese carved celadon and russet jade
lion-form vessel
Of archaistic design
€ 500 - 800

A celadon butterfly belt loop
Qing dynasty
With a carved wooden stand
€ 500 - 700

236
CÃO

Dinastia Qing
Em jade
(com cauda partida)
3x4x1,6 cm

A jade dog
Qing dynasty
(broken tail)
€ 100 - 150

233

TABULEIRO RECTANGULAR
Dinastia Qing
Em jade, com aba recortada nos cantos e
com decoração esculpida em baixo relevo
Comp.: 16 cm

A carved jade rectangular cup stand
Qing Dynasty
Tab with canted corners
Decorated on the interior in low-relief
€ 600 - 800

237

FIGURA DE VEADO DEITADO
Dinastia Qing, séc.
Em jade
Com base em madeira entalhada
6x4,5x2 cm
Proveniência:
Propriedade de um colecionador português. Adquirido
antes de 1940.

A carved jade figure of a recumbent deer
Qing dynasty, 19th / 20th century
With carved wooden stand
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 250 - 350

193

192

238

239

China, séc. XX
Em jadeíte verde
De formato globular, assente em três pernas cabriole com
pés em garra e com duas pegas em forma de cabeças de
leão com argolas
Tampa encimada por leão budista e com duas pegas
23x26 cm

China, início do séc. XX
Em ágata
De formato globular, assente em três pernas e
com duas pegas em forma de cabeças de leão
com argolas
Tampa encimada por leão budista
(pequenos defeitos)
Alt.: 16 cm

INCENSÓRIO COM TAMPA

A Chinese green jadeite censer and cover
20th Century
Of globular shape, raised on three cabriole legs with claw feet
and with two lion head handles with rings
Cover toped by a Buddhist lion and with two handles
€ 1.000 - 1.500

INCENSÓRIO COM TAMPA

A Chinese caved agate censer and cover
Early 20th century
Of globular shape, raised on three legs and with two
ringed lion head handles
Cover topped by a Buddhist lion
(minor defects)
€ 400 - 500

240

INCENSÓRIO
China, séc. XX
Em jade, assente em três pernas com pés
em garra e com duas pegas em forma de
cabeça de leão com argolas
Tampa encimada por leão Budista e com
duas pegas
Alt.: 19 cm

A Chinese jade censer and cover
20th century
Raised on three legs with claw feet and with
two lion head shaped handles with rings
Cover with two handles and topped by a
Buddhist lion
€ 400 - 600

195

194

241

242

China, séc. XX
Esculpido em jade celadon e castanho avermelhado
Representando figura de ascético, de expressão
serena, sentado de pernas cruzadas e com ambas
as mãos repousadas sobre o joelho da sua perna
esquerda
Alt.: 11 cm

Dinastia Qing, séc. XIX
Em jade
17,5x8 cm

FIGURA DE UM ASCÉTICO

CEPTRO RUYI

A jade Ruyi sceptre
Qing dynasty, 19th century
€ 600 - 800

A Chinese celadon and russet jade carving of an ascetic
20th century
The ascetic figure carved with a serene expression, in
seated position, with crossed legs and with both hands
resting on his left knee
€ 2.500 - 3.000

197

196

243

244

245

Séc. XX
Em ágata
De formato oval
12,5x9 cm

Dinastia Qing
Em jade
Com base em madeira entalhada
3x8,5x6 cm

Esculpido em agata muscínea
Representando folha de lótus
Com base em madeira entalhada
3x7x5 cm

An oval agate washer
20th Century

A jade oval brushwasher
Qing dynasty
With a carved wooden stand

Proveniência:
Propriedade de um colecionador português.
Adquirido antes de 1940.

LAVA PINCÉIS

€ 200 - 250

LAVA PINCÉIS

€ 200 - 300

LAVA PINCÉIS

A carved moss agate ‘lotus leaf ’ brush washer
With a carved wooden stand
Provenance:
Property of Portuguese collector. Aquired before 1940.
€ 250 - 350

199

198

246

RARO RECIPIENTE RITUAL COM TAMPA, DUI
Dinastia Zhou, Período dos Estados Combatentes (475-221 a.C.)
Em bronze
Destinado a oferendas de comida
Recipiente e tampa de formato semiesférico, cada um com três suportes em forma de dragão
e um par de pegas circulares com decoração relevada
A tampa com três elemento em relevo, distribuídos equidestantemente ao longo do bordo
Alt.: 25,5 cm
Nota:
Dois recipientes muito semelhantes integram a colecção Meiyintang. Representados em: Wang
Tao, “Chinese Bronzes from the Meiyintang Collection”, nº110-1.

A rare bronze tripod ritual food vessel and cover, Dui
Zhou dynasty, Warring States period (475-221 BCE)
Vessel and cover of hemispherical form, each with three dragon-form supports and a pair of ring
handles, all with relief decoration
The cover the cover with the addition of three small relief decorated tabs at the rim
Note:
Two very similar vessels are part of the Meiyintang Collection. Represented in: Wang Tao, “Chinese
Bronzes from the Meiyintang Collection”, nº110-1.
€ 9.000 - 12.000

201

200

247

GARRAFA ‘GARLIC HEAD’
Período dos Estados Combatentes (475 a 403 a.C.)
Em bronze
De formato globular e com pescoço alongado a terminar num bocal gomado
em forma de cabeça-de-alho
Alt.: 36 cm
Proveniência:
Anthony J. Allen

A bronze ‘garlic head’ vase
Warring States Period (475 - 403 BCE)
Of globular lower body, with a long neck ending in a garlic shaped head
Provenance:
Anthony J. Allen
€ 1.800 - 2.200

203

202

248

GRANDE ÂNFORA DE SICHUAN
Dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C)
Em cerâmica negra brunida
Com duas pegas e decorada dos dois lados com espirais esculpidas
Pescoço facetado com decoração gravada a baixo do bordo
Alt.: 33,5 cm
Nota:
O resultado do teste de termoluminescência no.C108h48, realizado pela
Oxford Authentication Ltd. a 17 de Março de 2008, é consistente com a
datação deste lote.

A large Sichuan burnished black pottery amphora vase
Han Dynasty (206 BCE - 220 CE)
With two handles and carved on both sides with two spirals
Faceted neck decorated with an hatched band bellow the rim
Note:
The result of Oxford Authentication Ltd. thermoluminescence test no.C108h48
dated 17 March 2008, is consistent with the dating of this lot.
€ 5.000 - 8.000

205

204

249

250

Período Neolítico, Cultura Majayao
Em cerâmica pintada
Com corpo periforme, flanquados por duas pegas em forma de argola e
com colo curto cintado
Decorado à volta do ombro com padrão antropomórfico
Alt.: 38 cm

Dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C)
Em cerâmica pintada
Decorado com desenho espiralado em
tons de ocre, vermelho e branco
23x27x16 cm

VASO MACHANG

Nota:
O resultado do teste de termoluminescência no.C102p81, realizado pela
Oxford Authentication Ltd. a 19 de Julho de 2002, é consistente com a
datação deste lote.

A painted pottery Machang jar
Neolithic Period, Majiayao Culture
With pear shaped body, flanked by two loop handle and with a waisted neck
Decorated on the shoulder with an anthropomorphic design

VASO “COCOON”

A painted pottery cocoon jar
Han Dynasty (206 BCE - 220 CE)
Decorated with swirling motifs in ochre, red
and white shades
€ 1.500 - 2.000

Note:
The result of Oxford Authentication Ltd. thermoluminescence test no.C102p81
dated 19 July 2002, is consistent with the dating of this lot.
€ 1.500 - 2.000

207

206

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.
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PRIVATE
SALES
Quando a compra e venda em privado se mostrem
de particular interesse, a nossa equipa de Private
Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível,
confidencial e directa.
Pode agendar uma visita com um dos nossos
consultores, e beneficiar de uma extensa rede
de contactos de coleccionadores e investidores,
interessados nas mais variadas aquisições.

info@veritas.art
+ 351 217948000

When buying or selling in private is of particular
importance, our Private Sales team can facilitate a
transaction in a personal, flexible and confidential way.
You can schedule a meeting with one of our consultants and
benefit from our wide network of collectors and investors,
interested in a diverse range of acquisitions.
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO

ASSINATURA

KNOW THE VALUE
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your
items, free of charge and regardless of any sale commitment

info@veritas.art
+ 351 217948000

Os nossos especialistas estão disponíveis para uma
avaliação das suas peças, gratuita e sem compromisso de venda
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APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos
telefonicamente através do número 217 948 000, ou por email
para avaliacao@veritas.art

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 or to info@veritas.art
ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
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remeter-nos o seu pedido através do número 217 948 000, ou
do email info@veritas.art
PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco,
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências
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ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment

PERIHASTA

Banco

BPI

Balcão

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC

BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS

Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar
uma marcação através do nosso número geral
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FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO
Bidding Form
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RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO Sale

DATA Date

NOME Name
NOME FATURA
NºBI OU CC
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Id or Passport #

NIF VAT #
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CÓDIGO POSTAL
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EMAIL
TELEFONE Telephone
Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA
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VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO

Maximum Bid Amount
Nº DE LOTE

EM EUROS E EXCLUINDO COMISSÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

In Euros and excluding Buyer´s premium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma
comissão de 17% + Iva, num total de 20,91% sobre o valor do martelo.

Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible
price in the sale. I hereby declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 17% Buyer´s
Premium + Vat, on a total of 20,91% on the hammer price.
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