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1º Sessão
8 de Novembro de 2022 - 20h00
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2º Sessão
Catálogo impresso em papel Couché de 130 grs.
A pré-impressão, impressão e acabamento foram
realizados na Reiform - Artes Gráficas, numa edição
com tiragem de 300 exemplares, em Outubro de 2022.

9 de Novembro de 2022 - 20h00

Exposição de 4 a 7 de Novembro, das 10h00 às 20h00
a realizar na nossa sede na Rua Santos Pousada 1281, Porto.

Condições Gerais da Actividade
Leiloeira da MdS Leilões
As presentes condições gerais contêm as normas
pelas quais a sociedade comercial “Marques
dos Santos – Leilões, Unipessoal, Lda.”, doravante
designada “MdS Leilões” rege, como um todo, a
sua actividade de leiloeira. As relações comerciais da “MdS Leilões” podem ainda reger-se por
quaisquer outras condições expressas em local
próprio, designadamente nos catálogos.
I _ CONDIÇÕES PREDOMINANTEMENTE APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS
VENDEDORES
I. A) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ENTRE A “MDS LEILÕES”
E O VENDEDOR.
Cláusula 1a
A “MdS Leilões” nunca adquire a propriedade
dos bens que coloca em leilão, nem em qualquer
circunstância actua em nome próprio como
vendedora dos mesmos.
Cláusula 2a
2.1 A “MdS Leilões” e o vendedor de um bem
vinculam-se entre si mediante a assinatura
por ambas as partes do respectivo contrato
de prestação de serviços (ao diante designado
“Contrato”).
2.2 Do Contrato referido no número anterior
deverão constar obrigatoriamente os seguintes
elementos:
(a) identificação completa do vendedor e, se
aplicável, do seu representante;
(b) identificação e descrição, ainda que sumária,
do bem ou bens a colocar em leilão;
(c) preço mínimo de venda para cada bem;
(d) comissão devida à “MdS Leilões” pelo
vendedor;
(e) taxas relativas ao seguro e à inventariação
do bem;
(f) quaisquer outras taxas devidas por serviços
solicitados pelo vendedor à “MdS Leilões”,
designadamente as referentes a transportes,
fotografias, etc.;
(g) assinatura do vendedor ou seu representante
com poderes para o acto, bem como declaração
de conhecimento e aceitação das presentes
Condições Gerais e das condições Particulares,
que tenham eventualmente sido acordadas no
caso concreto.
Cláusula 3a
3.1 Com a celebração do Contrato, o vendedor

garante à “MdS Leilões” e ao comprador:
(a) ser legítimo proprietário e possuidor do
bem, livre de quaisquer ónus ou encargos,
informando expressamente sobre a eventual
inventariação ou arrolamento do bem pelas
entidades oficiais;
(b) não ter sonegado à “MdS Leilões” quaisquer
informações que, se fossem por esta conhecidos,
seriam susceptíveis de modificar a sua vontade
de contratar, de alterar a descrição do bem e/ou
do valor que lhe é atribuído.
3.2 O vendedor obriga-se a manter o bem à
disposição e a entregá-lo à “MdS Leilões” ou ao
comprador, logo que tal lhe seja solicitado pela
“MdS Leilões”.
3.3 Sendo o vendedor representado por terceiro,
o disposto nos números anteriores desta
cláusula aplica-se ao legal representante com
as devidas adaptações, mais se obrigando o
representante a apresentar à “MdS Leilões”
documentos que evidenciem a respectiva
representação com poderes do vendedor.
Cláusula 4a
A “MdS Leilões” tem a faculdade de, em qualquer
momento, solicitar ao vendedor a apresentação
de documentos comprovativos da titularidade
do bem.
Cláusula 5a
5.1 A “MdS Leilões” reserva-se ainda o direito de,
a todo o tempo, por si ou por terceiros, efectuar
exames e/ou peritagens ao bem, com vista
a confirmar a veracidade e/ou exactidão da
descrição do mesmo constante do Contrato.
5.2 Caso os exames ou peritagens mencionados
no número anterior permitam concluir pela
incorrecção material do objecto do contrato,
assistirá à “MdS Leilões” o direito a resolver o
Contrato, bem como a exigir do vendedor uma
indemnização pelos danos e prejuízos sofridos,
incluindo o dano de imagem no caso de a venda
do bem já ter sido publicitada, se o vendedor
tiver actuado com dolo ou negligência grosseira
na negociação e celebração do Contrato.
5.3 A “MdS Leilões” pode também resolver o
Contrato, sem que por isso tenha o vendedor
direito a qualquer indemnização, se tais exames
ou peritagens não se revelarem conclusivos mas,
ainda assim, subsistirem para a “MdS Leilões”
fundadas dúvidas sobre a correcção material
do Contrato.
Cláusula 6a
6.1 O Contrato apenas poderá ser alterado por
mútuo acordo das partes, reduzido a escrito.

6.2 Sem prejuízo do disposto em 6.1, no catálogo
onde seja incluído o bem, a “MdS Leilões” pode
alterar unilateralmente a descrição e aumentar
o preço mínimo de venda do bem fixados no
Contrato, assim como estabelecer livremente o
número de bens a colocar em cada lote.
Cláusula 7a
O vendedor autoriza expressamente a “MdS
Leilões” a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, sob qualquer forma, para fins comerciais,
culturais, académicos ou outros, a imagem e a
descrição de todos os bens objecto do Contrato.

I.B) RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 8a
8.1 O risco inerente ao transporte do bem para
as instalações da “MdS Leilões”, o depósito do
bem nessas instalações, assim como o seu
posterior levantamento e transporte em caso
de não venda, é da inteira responsabilidade do
vendedor.
8.2 Qualquer ajuda da “MdS Leilões”, seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores
nas actividades descritas no ponto anterior,
considera-se prestada a título de cortesia, não
podendo recair qualquer tipo de responsabilidade sobre essas pessoas por tal facto. De igual
modo, a eventual indicação de empresa ou
pessoa para o fazerem exclui qualquer responsabilidade da “MdS Leilões”, seus representantes,
trabalhadores ou colaboradores.
Cláusula 9a
Mesmo após a assinatura do Contrato, enquanto o bem estiver na posse do vendedor são da sua
inteira e exclusiva responsabilidade quaisquer
perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que
o bem sofra, ficando o vendedor obrigado a
indemnizar a “MdS Leilões” e/ou o comprador
por todos os danos e prejuízos incorridos.
Cláusula 10a
10.1 Para além dos casos aludidos infra em
que a responsabilidade já se transferiu para o
comprador ou voltou para a esfera jurídica do
vendedor (v.g. nomeadamente cláusulas 16a, 28a
e 29a), a “MdS Leilões” apenas se responsabiliza
pelos bens que estejam depositados nas suas
instalações, desde que o Contrato esteja
devidamente assinado pelo vendedor ou seu
representante ou que os bens lhe tenham

sido formalmente confiados para efeitos de
identificação e avaliação.
10.2 A responsabilidade da “MdS Leilões” por
eventuais perdas ou danos, incluindo furto ou
roubo, que possam ocorrer em bens que lhe tenham sido formalmente confiados nos termos
do número anterior, está limitada e coberta por
seguro pelo valor da reserva acordada.
I.C) PAGAMENTO
Cláusula 11a
11.1 No caso de venda do bem, e recebido do
comprador o valor total da venda, a “MdS Leilões” obriga-se a entregar ao vendedor a quantia
da venda, deduzidas as comissões, serviços e
impostos devidos, 30 (trinta) dias após a data
da realização do respectivo leilão, cabendo ao
vendedor contactar a “MdS Leilões” para o efeito.
11.2 O vendedor autoriza expressamente a “MdS
Leilões” a deduzir do montante a pagar pela
arrematação:
(a) a comissão que lhe é devida nos termos do
Contrato, acrescida do IVA à taxa legal; e
(b) o valor dos serviços e outros pagamentos
devidos nos termos do Contrato, acrescidos do
IVA à taxa legal.
Cláusula 12a
12.1 No caso de o bem vendido constituir uma
obra de arte original, na acepção que lhe é dada
pelo artigo 54.o do Código do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto
-Lei n.o 63/85, de 14 de Março, na redacção
introduzida pela Lei n.o 24/2006, de 30 de Junho,
a quantia líquida a receber pelo vendedor
compreende o montante devido ao autor ou
aos seus herdeiros, consoante o caso, a título de
direito de sequência.
12.2 O vendedor obriga-se a reter tal quantia e
pagá-la ao autor ou, se for o caso, aos herdeiros
do autor, a solicitação destes ou de quem
validamente os represente.
12.3 Apesar do disposto nos números anteriores,
caso o autor, os seus herdeiros ou quem validamente os represente, solicitar o pagamento do
direito de sequência à “MdS Leilões” antes de
esta ter efectuado o pagamento ao vendedor,
o vendedor autoriza expressamente a “MdS
Leilões” a deduzir do montante líquido que
lhe seria devido nos termos da cláusula 11a a
quantia pelo mesmo devida àquele título.
Cláusula 13a
Quando o vendedor deva à “MdS Leilões”
quaisquer quantias enquanto comprador de

outros bens, aquele autoriza expressamente
a “MdS Leilões” a deduzir do montante líquido
que lhe seria devido nos termos da cláusula 11a
essas quantias.
Cláusula 14a
14.1 Se a “MdS Leilões” não tiver recebido do
comprador o valor total da venda até ao final
do prazo referido na cláusula 11a, deverá
comunicar tal facto ao vendedor, informando-o ainda sobre se intentou ou pretende intentar
acção judicial de cobrança da quantia total da
venda ou a peticionar a resolução da venda, nos
termos da cláusula 30a infra.
14.2 Na medida em que a reacção contra o
comprador careça da intervenção do vendedor,
deverá este mandatar a “MdS Leilões” com os
poderes necessários para o efeito.
14.3 Quando a “MdS Leilões” conseguir cobrar,
judicial ou extra-judicialmente, o crédito
sobre o comprador, entregará o valor devido ao
vendedor nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à
efectiva cobrança.
I.D) NÃO VENDA DE UM BEM
Cláusula 15a
15.1 Salvo indicação expressa em contrário por
parte do vendedor, manifestada a todo o tempo,
no caso de não venda de um bem em leilão a
“MdS Leilões” reserva-se o direito de proceder à
sua venda pelo preço mínimo de venda acordado, acrescido da comissão e imposto devidos,
durante os 20 (vinte) dias úteis seguintes à
última sessão do respectivo leilão.
15.2 Decorrido esse prazo, ou outro expressamente acordado entre as partes, sem que
se tenha efectivado a venda do bem, a “MdS
Leilões” comunicará esse facto ao vendedor,
devendo este, cumulativamente:
(a) pagar de imediato à “MdS Leilões” o que estiver estipulado no Contrato, não lhe assistindo
direito a qualquer compensação ou indemnização pelo facto da não venda do bem;
(b) proceder ao levantamento do bem nos 5
(cinco) dias úteis seguintes à comunicação.
Cláusula 16a
16.1 Passado o prazo referido em 15.2 alínea b)
sem que o vendedor tenha levantado o bem, o
risco pela perda ou dano do bem, incluindo
furto ou roubo, transfere-se, a partir dessa data,
para o vendedor, não podendo ser assacada
qualquer responsabilidade por essa eventualidade à “MdS Leilões”, seus representantes,
trabalhadores ou colaboradores.

16.2 O vendedor será ainda responsável por
todas as despesas adicionais de remoção,
armazenamento ou seguro do bem, originadas
pelo seu não levantamento atempado.
16.3 Decorridos 90 (noventa) dias sobre a
comunicação referida na cláusula anterior sem
que haja qualquer resposta formal do vendedor,
a “MdS Leilões” poderá vender o bem em leilão,
sem sujeição ao preço mínimo de venda acordado, recebendo a comissão e as taxas fixadas no
Contrato e ainda quaisquer outras quantias em
dívida pelo vendedor.
II _ CONDIÇÕES PREDOMINANTEMENTE
APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS COMPRADORES
II. A) Registo dos Potenciais Compradores
CLÁUSULA 17ª
17.1 A “MdS Leilões” tem disponível uma
Plataforma Internet “Artfac Live!”, doravante
designada “Plataforma”, onde são registados
os potenciais compradores que pretendam
utilizar esta ferramenta para veicular licitações
em concorrência com aquelas que vão sendo
proferidas em sala.
17.2 As sessões com aquele perfil serão
anunciadas com a distribuição do catálogo de
cada leilão.
17.3 A utilização da ferramenta tem um custo
expresso em percentagem sobre o valor dos
bens através dela arrematados e a suportar
pelo respectivo comprador, mediante um aumento pelo equivalente da comissão, também
expressa em percentagem, que é devida à “MdS
Leilões”, como adiante se refere na cláusula 25ª.
CLÁUSULA 18ª
18.1 Para poder licitar, um potencial comprador
deverá ser maior, registar-se antecipadamente,
para as licitações em sala ou via “Plataforma” e
possuir um número de licitação.
18.2 Do registo devem obrigatoriamente
constar os seguintes elementos: nome, idade,
direcção, número de telefone, estimativa
de licitações previstas (bid limit), cartão de
crédito e a assinatura do potencial comprador
declarando conhecer e aceitar as presentes
Condições Gerais.
18.3 Os potenciais compradores que pretendam
utilizar a “Plataforma” devem registar-se
com a antecedência de 12 horas quanto à data
e hora estabelecidos para o leilão respectivo,
preenchendo rigorosamente os elementos
solicitados.

CLÁUSULA 19ª
19.1 A “MdS Leilões” efectuará uma prévia
avaliação sobre a informação facultada pelos
potenciais
compradores, em conformidade com o seu histórico, políticas comercial e de crédito, podendo
aceitar ou recusar o seu registo e, nomeadamente, rever a estimativa de licitações potenciais
(bid limit), sugerir um pagamento inicial ou a
prestação de uma garantia irrevogável por um
banco de primeira ordem.
19.2 A atribuição do número de registo significa
que a “MdS Leilões” aceita, nos termos, a inscrição do potencial comprador, que desta forma
fica habilitado a licitar, salvo motivo de força
maior, como se refere no ponto seguinte.
19.3 À “MdS Leilões” assiste ainda o direito de
ignorar um qualquer lance a quem, em leilões
anteriores, não tenha cumprido pontualmente
as suas obrigações perante a leiloeira, nomeadamente de pagamento e levantamento de um
ou mais bens.
II. B) Licitação e Compra
CLÁUSULA 20ª
20.1 Comprador é pessoa ou entidade que licitar
o bem pelo valor mais alto e que se considera
arrematado após a batida do martelo pelo
pregoeiro.
20.2 A “MdS Leilões” não actua, em circunstância alguma, em seu próprio nome como
compradora dos bens que coloca em leilão.
CLÁUSULA 21ª
Para se certificar da efectiva licitação de determinado ou de determinados bens, o potencial
comprador deverá comparecer e licitar pessoalmente no respectivo leilão, considerando
a “MdS Leilões” que a presença do potencial
comprador é sempre a forma mais adequada
para proteger os seus interesses.
CLÁUSULA 22ª
22.1 Sem prejuízo do disposto na cláusula
anterior, a “MdS Leilões” poderá, a solicitação
expressa dos potenciais compradores que não
possam estar presentes no leilão, recebida com a
antecedência mínima de três horas com relação
à hora prevista de início da respectiva sessão:
(a) licitar em nome e por conta dos potenciais
compradores, mediante ordem de compra
efectuada em impresso próprio, nos exactos
termos e condições dele constantes;
(b) efectuar as diligências razoáveis para contactar telefonicamente os potenciais compradores,

com vista a permitir a sua participação, por
essa via, na licitação de um ou mais bens
previamente determinados.
22.2 Os serviços de execução de ordens de compra e de licitação por telefone a que se alude no
ponto anterior são prestados pela “MdS Leilões”
a título de cortesia aos potenciais compradores
e têm carácter confidencial e gratuito.
22.3 A “MdS Leilões” efectuará todas as
diligências razoavelmente ao seu alcance para
a correcta e pontual execução destes serviços
de cortesia. Contudo, a “MdS Leilões” os seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores
não serão, em caso algum, responsáveis por
qualquer erro ou omissão que eventualmente
ocorram na respectiva execução, mesmo que
culposos.
22.4 A “MdS Leilões” considera ter desenvolvido
as diligências bastantes junto do prestador do
serviço para disponibilizar a “Plataforma” e que
acredita vai permitir aos potenciais compradores veicular licitações de forma simples, segura
e eficaz, em concorrência com as licitações
proferidas em sala, termos em que declina
toda e qualquer responsabilidade por erro ou
omissão que eventualmente ocorram durante a
respectiva execução, mesmo que culposos.
CLÁUSULA 23ª
23.1 Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder
discricionário, o montante em que os lances
evoluem na licitação de cada bem, nunca
podendo, porém, o pregoeiro exceder:
(a) Lances de 10 (dez) euros, até ao limite de
licitação de 100 (cem) euros;
(b) Lances de 25 (vinte e cinco) euros no intervalo
de 100 (cem) a 500 (quinhentos) euros;
(c) Lances de 10% (dez por cento) sobre o limite
inferior de cada um dos sucessivos intervalos de
500 (quinhentos) euros, 1.000 (mil) euros, 2.000
(dois mil) euros, 5.000 (cinco mil) euros, 10.000
(dez mil) euros, 25.000 (vinte e cinco mil) euros,
50.000 (cinquenta mil) euros e 100.000 (cem
mil) euros.
23.2 Compete ainda ao pregoeiro decidir, com
total discricionariedade, qualquer dúvida
que ocorra durante o leilão, incluindo retirar
qualquer bem do leilão ou voltar a pôr o bem
em venda no valor em que se suscitou a dúvida.
II. C) Regime Fiscal Aplicável
CLÁUSULA 24ª
24.1 A título indicativo refere-se o regime
aplicável quanto ao IVA sobre a comissão que
acresce ao
preço do bem arrematado:

(a) IVA à taxa legal, actualmente de 23% (vinte
e três por cento) sobre o valor da comissão facturada a compradores nacionais, compradores
particulares na EU e compradores particulares
extra comunitários;
(b) IVA não aplicável na comissão debitada a
entidade registada no VAT (EU), certificada
pelo “Vies/Web Validation”;
(c) Isenção de IVA na comissão debitada em caso
de exportação dos bens arrematados (países
extra comunitários), tornando-se necessária a
evidência documental da exportação.
24.2 É da responsabilidade da “MdS Leilões”
fundamentar perante as autoridades fiscais os
princípios adoptados na aplicação do IVA, pelo
que desenvolverá junto dos potenciais compradores os esclarecimentos e compromissos que
aquele propósito mostrar necessários.
II. D) Comissionamento
CLÁUSULA 25ª
25.1 Como se refere no ponto 17.3, o custo com a
utilização da “Plataforma”e de que resultarão
específicas arrematações é incorporado na taxa
de comissão a aplicar sobre o valor daqueles
bens arrematados.
25.2 Deste modo, se estabelecerão comissões
diferenciadas, expressas em percentagem, consoante a arrematação do bem tenha resultado
de lance proferido em sala ou veiculado através
da “Plataforma”, que num e noutro caso cruzam com o regime de IVA aplicável, conforme
cláusula 24ª, apurando-se o valor da comissão
pelo produto da percentagem aplicável sobre o
valor do bem arrematado.
25.3 Comissão a facturar pela “MdS Leilões”
(expressa em percentagem), como segue:
(a) 17,48% (quinze porcento), acrescida de IVA
à taxa legal, actualmente de 23% (vinte e três
por cento), a incidir sobre o valor dos bens
arrematados, em resultado de lances proferidos
em sala;
(b) 19% (dezanove por cento), acrescida do IVA
aplicável, a incidir sobre o valor dos bens arrematados em resultado de lances veiculados
através da “Plataforma”.
II. E) Preço e Pagamento
CLÁUSULA 26ª
26.1 O preço do bem arrematado entende-se
estabelecido numa base “ex-works MdS Leilões”,
significando que todas as despesas inerentes à
embalagem, transporte e seguro são de conta
do comprador.
26.2 A “MdS Leilões” emitirá, se necessário,
um “bid report” com a quantificação dos bens

arrematados pelo comprador, acrescido do valor
da comissão respectiva, com IVA à taxa legal em
vigor, sujeito a posterior rectificação, conforme
situações contempladas na cláusula 24ª.
CLÁUSULA 27ª
27.1 O comprador, obriga-se a pagar à “MdS
Leilões” a quantia devida pela compra do bem,
ou seja, o montante da arrematação acrescido
do valor da comissão calculada nos termos das
cláusulas 24ª (vigésima quarta) e 25ª (vigésima
quinta).
27.2 O comprador obriga-se a proceder ao
pagamento integral da quantia referida no
ponto anterior, deduzida da eventual quantia já
paga ao abrigo do ponto 19.1, e a levantar o bem,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da respectiva compra.
27.3 O pagamento pode ser feito em numerário,
cartão de crédito, por cheque ou transferência
bancária.
27.4 O pagamento por meio de cheque não
visado, só se considera efectuado depois da boa
cobrança do cheque.
27.5 Após ter cobrado o valor dos bens arrematados e respectiva comissão, a “MdS Leilões”
devolverá ao comprador a garantia que lhe tenha
sido prestada, como referido no ponto 19.1.
27.6 No caso de não ter sido efectuado o pagamento no prazo estipulado, ao valor em dívida
acrescerão juros de mora à taxa legal praticada
para as operações comerciais.
CLÁUSULA 28ª
A transferência da titularidade da propriedade
do bem do vendedor para o comprador ocorre
apenas com o pagamento integral à “MdS Leilões” da quantia da venda, independentemente
do bem poder estar já na posse do comprador.
II. F) Levantamento
CLÁUSULA 29ª
29.1 O levantamento de qualquer bem só será
autorizado depois de integralmente paga a
quantia da venda.
29.2 A “MdS Leilões” poderá colaborar com os
compradores nos arranjos necessários para
a expedição dos bens arrematados, podendo
sugerir entidade transitária que assegure a sua
entrega no destino, serviços que devem ser pagos
directamente pelo comprador.
29.3 No caso de bens arrematados com destino a
países terceiros, a “MdS Leilões” necessita obter
previamente um compromisso sobre a disponibilidade da prova documental da exportação
necessária para justificar a isenção de IVA, como

referido no ponto 24.1, (c).
29.4 Qualquer ajuda da “MdS Leilões”, seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores
nas actividades aqui descritas, considera-se
prestada a título de cortesia, não podendo recair
qualquer tipo de responsabilidade sobre essas
pessoas por tal facto. De igual modo, a eventual
indicação de empresa ou pessoa para o fazerem
exclui qualquer responsabilidade da “MdS
Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou
colaboradores.
CLÁUSULA 30ª
30.1 Qualquer perda ou dano, incluindo
furto ou roubo, tendo por objecto algum bem
arrematado e não levantado, que ocorra no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a que se refere o ponto 27.2
supra, apenas confere ao comprador o direito a
receber quantia igual à paga até esse momento
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.
30.2 Com o levantamento do bem ou decorrido
o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no ponto
27.2 supra sem que o bem seja levantado, o risco
pela perda ou dano do bem, incluindo furto ou
roubo, transfere-se para o comprador.
30.3 O comprador será ainda responsável por
todas as despesas adicionais de remoção, armazenamento ou seguro do bem, originadas pelo
seu não levantamento atempado.
II. G) Incumprimento
CLÁUSULA 31ª
31.1 Caso o comprador não proceda ao integral
pagamento da quantia devida pela compra no
prazo de 21 (vinte e um) dias a contar da data da
arrematação do bem, a “MdS Leilões” poderá,
a todo o tempo, por si e em representação do
vendedor, e sem necessidade de qualquer interpelação ao comprador:
(a) intentar acção judicial de cobrança da quantia em dívida, nos termos legais;
b) notificar o comprador da resolução da venda
por incumprimento, sem prejuízo do direito da
“MdS Leilões” de receber a comissão devida pelo
comprador e da consequente possibilidade de ser
intentada acção judicial para cobrança desta.
31.2 Em qualquer das hipóteses previstas nas
alíneas do número anterior, a “MdS Leilões”
pode ainda fazer valer quaisquer outros direitos
de que seja titular, nomeadamente reclamar o
pagamento de juros, das despesas de remoção,
armazenamento e/ou seguro do bem.
II. H) Divulgações
CLÁUSULA 32ª

O comprador autoriza expressamente a “MdS
Leilões” 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.
II. I) Responsabilidade da MdS Leilões
CLÁUSULA 33ª
33.1 As fotografias ou representações do bem
no catálogo destinam-se, exclusivamente, à
identificação do bem sujeito a venda.
33.2 A “MdS Leilões” tomará as necessárias
providencias para assegurar a qualidade das descrições dos bens que constam nos seus catálogos,
ou seja, pelas referências à época, ao estilo, ao
autor, aos materiais e ao estado de conservação.
33.3 Não obstante o que se refere no ponto anterior, os bens são vendidos no exacto estado de
conservação em que se encontram, pelo que competirá aos potenciais compradores confirmar
pessoalmente, através do prévio exame do bem,
a exactidão da descrição constante do catálogo,
designadamente no que diz respeito a eventuais
restauros, faltas ou defeitos.
CLÁUSULA 34ª
A “MdS Leilões” não é responsável perante o
comprador de um bem:
(a) que, por facto imputável ao vendedor ou a
terceiro, venha a ser objecto de reclamações ou
reivindicações de terceiros e/ou apreendido, a
título provisório ou definitivo, pelas autoridades
competentes, independentemente da data
em que haja sido determinada ou efectivada a
respectiva reclamação, reivindicação ou apreensão, e da natureza ou montante de quaisquer
prejuízos, perdas ou danos que para o comprador
possam decorrer desse facto, os quais deverão
ser reclamados pelo comprador directamente ao
vendedor ou terceiro responsável.
(b) que venha a ser impedido de sair do País, designadamente ao abrigo da legislação de protecção do património cultural, independentemente
da data em que haja sido efectivada a respectiva
inventariação, arrolamento ou classificação, e da
natureza ou montante de quaisquer prejuízos,
perdas ou danos que para o comprador possam
decorrer desse impedimento, os quais deverão
ser reclamados pelo comprador directamente ao
vendedor ou terceiro responsável.
CLÁUSULA 35ª
A eventual responsabilidade da “MdS Leilões”
perante o comprador fica, em qualquer caso,

limitada ao montante efectivamente pago
por este pela aquisição do bem, excepto em
caso de dolo.
II. J) Disposições Finais
CLÁUSULA 36ª
36.1 O comprador ou vendedor expressam e esclarecidamente consentem no processamento
dos seus dados pessoais nos termos da Lei n.º
67/98, de 26 de Outubro, e restante legislação
aplicável.
36.2 Os dados pessoais do comprador ou
vendedor serão recolhidos e processados
para efeitos do cumprimento das obrigações
contratuais da “MdS Leilões”, bem como do
envio de informação sobre leilões e/ou outros
eventos e envio de informação promocional da
“MdS Leilões”.
36.3 O comprador ou vendedor terão o direito
de acesso e informação relativamente aos
seus dados pessoais, podendo igualmente
requerer a sua alteração, rectificação ou
eliminação, através do envio de carta para a
Rua da Constituição, 20, 4200-191 Porto, de fax
para o n.o 225026308 ou e-mail para geral@
mdsleiloes.com.
CLÁUSULA 37ª
Para a resolução de qualquer conflito entre
as partes sobre o cumprimento da relação comercial entre elas, bem como sobre a validade,
eficácia, interpretação ou integração das presentes Condições Gerais ou quaisquer outros
documentos contratuais, é competente o foro
da comarca do Porto, com expressa renúncia a
qualquer outro.

1ª Sessão
8 de Novembro de 2022 - 20h00
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1 — Arrecadas em filigrana de
ouro
Ouro popular português,
contraste veado 800. Sinais
de uso. Peso total:4,6g.
Dim.:3,6cm.
BASE: 300 €

2 — Arrecadas em filigrana de
ouro
Filigrana de ouro, contraste
veado 800. Sinais de uso. Peso
total:6,3g. Dim.:4,3cm.
BASE: 350 €

3 — Brincos em filigrana de
ouro
Portugal, séc.XIX/XX,
filigrana de ouro amarelo,
com pingentes. Falta de um
pingente. Peso aprox.:5,6g.
Dim.:4,7cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 400 €

4 — Pregador em ouro e prata,
diamantes e pérolas
Ouro e prata, contraste dragão
II 800, cravejado com um
diamante lapidação brilhante
redondo antigo e 98 pontas
de diamantes e lapidação
rosa, com 4 pérolas de cultura.
Sinais de uso, falta uma pérola.
Peso total:11,3g. Dim.:4,5cm.
BASE: 350 €

5 — Anel em ouro e prata com
diamantes
Ouro 800 e prata 833,
contrastes tigre II e javali II
(1887-1937), cravejado com
11 diamantes lapidação 8/8 e 6
diamantes lapidação meia rosa.
Sinais de uso. Peso total:6g.
Med.:20.
BASE: 300 €

6 — Brincos em ouro e prata
com diamantes
Ouro e prata, contraste
dragão II 800, cravejados um
diamante lapidação prilhantes
redondo e 21 diamantes
lapidação rosa. Sinais de uso.
Peso total:7,2g. Dim.:3cm.
BASE: 325 €

7 — Pendente pregador em
ouro e prata com fio
Ouro e prata, contrastes
dragão II 800, com aplicação
diamantes lapidação rosas e
pontas de diamantes. Falta
diamantes. Peso total:11,3g.
Dim.:28cm.
BASE: 250 €

8 — Alfinete em ouro com
diamantes e pérolas
Ouro branco, com diamantes
lapidação brilhante redondo,
meia rosa coroa e pérolas
de cultura redondas. Peso
total:8,6g. Dim.:3,3x2,6cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 600 €

9 — Anel e brincos em ouro e
prata com pedras
Ouro e prata, aplicação de
pérola de cultura e pedras.
Sinais de uso. Peso total: 9,7g.
Dim.:1,8cm, med.anel:16. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 400 €

10 — Alfinete em ouro e prata
com pérolas
Ouro amarelo e prata com
pérolas de cultura e pedras.
Peso total: 12,1g. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 650 €

11 — Alfinete ‘andorinha’ em
ouro com diamantes e rubi
Ouro branco, galo, com 62
diamantes lapidação rosa e 1
rubi redondo. Peso total: 6,0g.
Dim.:3,8cm.
BASE: 300 €

12 — Alfinete em ouro, pérolas
e safiras
Ouro branco, carneiro 750
e coruja, com 48 safiras
redondas e 12 pérolas de
cultura com aprox. 4.5mm.
Peso total: 8,9g. Dim.:3cm.
BASE: 350 €
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14 — Anel em ouro e prata com diamantes e
ametistas
Ouro amarelo 800 e prata 833, contrastes galo
e cão, com 8 diamantes lapidação 8/8 e 11
ametistas ovais. Peso total: 13,7g. Med.:16.
BASE: 250 €
16 — Alfinete em ouro e prata
com diamantes
Ouro amarelo e prata, dragão
II 800, com 71 diamantes
várias lapidações antigas. Peso
total: 9,4g. Dim.:3,4x2,3cm.
BASE: 200 €
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15 — Pregador em ouro, prata e ametistas
Prata e ouro, com aplicação de três ametistas
brilhante oval. Sinais de uso. Peso total:14,6g.
Dim.:5cm. Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 300 €

17 — Anel em ouro e prata
com diamantes
Ouro amarelo e prata com
diamantes várias lapidações
antigas. Peso total: 4,7g.
Med.:11,5. Falta 1 pedra.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 150 €

18 — Anel divisível em ouro e
prata
Ouro e prata, cravejados com
1 diamantes lapidação antiga
e 18 pontas de diamantes,
composto por cinco aros.
Sinais de uso. Peso total:3,2g.
Med.:13. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 150 €

19 — Duas pulseiras de criança
em ouro
Ouro amarelo, uma com
contraste dragão II 800,
decoração a esmaltes
polícromos. Sinais de uso. Peso
total:12,8g. Dim.:17,5cm
e 18,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 250 €
22 — Botões de punho em
ouro e diamantes
Ouro amarelo, contraste
dragão 800, cravejados com
dois diamantes lapidação
brilhante redondo. Sinais
de uso. Peso total:10,2g.
Dim.:1,5cm.
BASE: 1000 €

20 — Anel de segredo em ouro
Ouro amarelo, relevado
com decoração a esmaltes,
compartimento secreto.
Sinais de uso. Peso total:5,4g.
Med.:13,5. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 200 €

21 — Brincos em ouro popular
Ouro popular português,
contraste dragão 800 (19381984) decoração relevada
com aplicação de azeviche e
pedraria. Sinais de uso. Peso
total.:7,0g. Dim.:4,6cm.
BASE: 400 €

23 — Botões de punho em
ouro
Ouro amarelo, contraste
veado 800, forma triangular.
Sinais de uso. Peso total:4,8g.
Dim.:1,5cm.
BASE: 300 €

24 — Botões de punho em
ouro
Ouro amarelo, contrastes
dragão II 800. Sinais de uso.
Peso total:4,0g. Dim.:2cm.
BASE: 100 €

13

14

25 — Anel em ouro e prata
com diamantes
Ouro amarelo e prata, com 13
diamantes várias lapidações,
pureza SI-P, cor K-M, com peso
estimado de 0,80ct.. Peso total:
4,1g. Med.:13,5. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 1000 €

26 — Anel art deco com safira
Ouuro amarelo e branco,
com uma safira (síntese)
lapidação baguete e 8 lascas de
diamantes. Sinais de uso. Peso
total:2,2g. Med.:12. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 100 €

29 — SALVADOR DALÍ Colar com Cristo pingente
Cruz de São João em prata
Prata espanhola, 915, contraste
pentagrama e marca de ourives,
assinado ‘Dalí’. Sinais de uso.
Peso total:35,7g. Dim.:36cm.
BASE: 250 €

30 — Torque figurativa em
prata
Prata europeia, com decoração
relevada de enrolamentos,
terminais com carneiros. Sinais
de uso. Peso aprox.:21,7.
Dim.:6cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 120 €

27 — Anel ‘cobra’ em ouro
diamantes e safira
Ouro amarelo, galo, com 2
diamantes lapidação redondo,
pureza VS-SI, cor I-K, com
peso estimado de 0,04ct. E 1
safira lapidação pera oval com
aproximadamente 6x3.5mm.
Sinais de uso. Peso total: 13,4g.
Med.:12,5.
BASE: 900 €

32 — Conjunto art deco em
ouro e prata
Ouro 800, prata 833,
contrastes cão e galo,
cravejados com pontas
de diamantes e pedras
azuis. Sinais de uso.Peso
total:13,0g. Dim.brincos:2cm;
pregador:4,7x2,5cm. Med.
anel:11,5. Com estojo.
BASE: 300 €

31 — Anel art deco em ouro,
diamantes, rubis e safiras
Ouro amarelo e branco, com
50 diamantes lapidação 8/8,
pureza SI-P, cor I-M, com peso
estimado de 0,80ct., 4 rubis e
2 safiras ovais (síntese). Peso
total: 5,1g. Med.:15. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 1000 €

35 — Anel em ouro e prata
com diamantes
Ouro 800 e prata 925,
contrastes cão e galo,
cravejado com 5 diamantes
lapitação 8/8. Sinais de uso.
Peso total:3,7g.
BASE: 150 €

33 — Anel e alfinete em ouro
e prata
Ouro e prata, com pontas de
diamantes e pérolas de cultura.
Sinais de uso. Peso total:4,9g.
Dim.:4,2cm, med:13. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 100 €

34 — Brincos em ouro e prata
com diamantes
Ouro e prata, contraste dragão
II 800, cravejados com 8
pontas de diamantes e uma
micropérola. Falta uma pérola.
Peso total:2,1g. Dim.:2,6cm.
BASE: 100 €

36 — TOPÁZIO - Alfinete em
ouro e prata
Ouro e prata, cravejado com
marca ‘Topázio’, cravejado
com 14 lascas de diamantes
e 4 rubis (síntese) brilhantes
redondo e 1 pérola de cultura.
Sinais de uso. Peso total:3,9g.
Dim.:4,7cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 150 €

37 — Colar e
alfinete em prata,
ouro e ónix
Prata e ouro,
vazado e relevado,
com aplicações de
ónix. Sinais de uso.
Peso total:28,5g.
Dim.:5,5cm e
24cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 250 €
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39 — Brincos em ouro popular
Ouro popular português,
contraste veado 800, com
esmaltes e turquesas (simile),
com folhagem e flores
relevadas. Sinais de uso. Peso
total:8,4g. Dim.:6cm.
BASE: 500 €

40 — Brincos em ouro popular
Ouro popular português,
relevado, com esmaltes e
pedraria. Sinais de uso. Peso
total:8,0g. Dim.:5cm. Ao
abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 450 €

42 — Pendente crucifixo em ouro, séc.XVIII
Ouro amarelo, Portugal, séc.XVIII, cinzelado e
relevado, representando Cristo crucificado, com
raios resplendores, terminais vazados vegetalistas.
Sinais de uso. Peso total:12,4g. Dim.:7cm.
BASE: 425 €
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41 — Brincos em ouro popular,
séc.XIX
Ouro popular português,
marca municipal do Porto, séc.
XIX, vazados e relevados com
pedraria e turquesa (simile).
Sinais de uso, Peso total:7,2g.
Dim.:5,5cm.
BASE: 450 €

44 — Sinete figurativo em ouro
e citrino
Ouro amarelo, contraste
dragão 800, cinzelado de
veado e cria, com citrino
amarelo brilhante oval.
Sinais de uso. Peso total:17g.
Dim.:3,2cm.
BASE: 900 €

45 — Pendente ‘Coração de
Viana’ em filigrana de ouro
Filigrana de ouro, contraste
veado 800, terminal com
granitos. Peso total:3,7g.
Dim.:4,7cm.
BASE: 300 €

46 — Crucifixo em filigrana
de ouro
Em filigrana de ouro, contraste
veado 800, com gristo em
relevo. Sinais de uso. Peso
aprox.:3,9g. Dim.:4,3cm.
BASE: 300 €

47 — Cruz centro de colar em
ouro e prata com diamantes
Ouro amarelo e prata, com 42
diamantes várias lapidações
antigas. Peso total: 10,7g.
Dim.:7,5x4cm. Sinais de uso.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 1750 €

48 — Anel em ouro e
diamantes
Ouro amarelo, cravejado com
um diamante lapidação antiga
redondo, e dois diaamntes
lapidação brilhante redondo.
Sinais de uso. Peso total:7,9g.
Med.:15. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 325 €

49 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro amarelo e branco,
veado 800, com 28 diamantes
lapidação 8/8, pureza VS-SI,
cor I-K, com peso estimado
de 0,15ct.. Peso total: 4,5g.
Med.:17,5.
BASE: 400 €

43 — Brincos e anel em ouro e ametistas
Ouro amarelo, com três ametistas brilhantes
ovais e micropérolas. Sinais de uso. Peso
total:10,9g. Dim.:2cm, med.:14,5. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 450 €
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50 — Anel em ouro
modernista
Ouro bicolor, contraste veado
800, vazado e escovado.
Sinais de uso. Peso total:8,8g.
Med.:16.
BASE: 350 €

51 — Anel em ouro
Ouro amarelo, cavejado com
pedraria, lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
aprox.:2,5g. Med.:13. Ao
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 100 €

52 — Argolas em ouro
Ouro amarelo, contraste
carneiro 800, tubulares com
decoração lisa. Sinais de uso.
Peso total:5,8g. Dim.:2cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 200 €

53 — Anel de barbela em ouro
e diamantes
Ouro amarelo, contrastes
veado 800 e galo, com 12
diamantes lapidação 8/8
redondos. Sinais de uso. Peso
total:7,1g. Med.:18.
BASE: 500 €

54 — Anel em ouro com
diamante e esmeralda
Ouro branco, veado 800, com
1 diamante lapidação pèra,
pureza SI, cor I-J, com peso
estimado de 0,50ct. e uma
esmeralda lapidação pêra com
aproximadamente 7,3x6,0mm.
Sinais de uso. Peso total: 6,4g.
Med.:18,5.
BASE: 2000 €

55 — Colar em ouro com
diamantes e esmeralda
Ouro amarelo, dragão 800,
com 14 diamantes lapidação
8/8 e 5 diamantes lapidação
16/16, pureza VS-SI, cor I-K,
com peso estimado de 0,25ct.
e uma esmeralda lapidação
pêra com aproximadamente
6,0x4,0mm. Peso total: 5,0g.
BASE: 500 €

56 — Anel em ouro, diamantes
e rubis
Ouro amarelo, contraste veado
800 e galo, cravejado com 5
diamantes lapidação quadrada
com aprox.0,19ct e cinco rubis
(síntese) lapidação quadrada
com aprox.0,28ct.. Sinais de
uso. Peso total:3,2g. Med.:15.
BASE: 350 €
59 — Pulseira em ouro com
diamantes
Ouro amarelo e branco,
contraste cigarra, com 5
diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza VS-SI, cor
I-K, com peso estimado de
0,70ct.. Peso total:20,0g. Dim.
aberta:18,5cm.
BASE: 2000 €

57 —
Anel em ouro com
diamantes e rubis
Ouro amarelo, contrastes galo
e veado 800, com 1 diamante
lapidação redondo, pureza VSSI, cor I-K, com peso estimado
de 0,50ct. E 8 rubis lapidação
baguete. Peso total: 7,3g.
Med.:10,5.
BASE: 2000 €

60 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro amarelo, galo e veado
800, com 36 diamantes
lapidação 8/8 e 1 diamante
lapidação navete, pureza
VVS-SI, cor H-K, com peso
estimado de 0,80ct.. Peso
total:16,4g. Med.:15,5.
BASE: 900 €

58 — Anel em ouro com
diamantes e rubis
Ouro amarelo, cravejado
com 17 diamantes lapidação
meia rosa, e 2 rubis (síntese)
lapidação 8/8 redondo. Sinais
de uso. Peso total:9,6g.
Med.:15. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 450 €
61 — Anel em ouro e
diamantes
Ouro amarelo, contrastes
veado 800 e galo, cravejado
com 16 diamantes lapidação
brilhante redondo. Sinais de
uso.Peso total:4,8g. Med.:12.
BASE: 300 €
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62 — Anel em ouro com diamante e turmalina
Ouro amarelo e branco, contraste carneiro 585
e coruja, com 12 diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza VS-SI, cor G-J, com peso
estimado de 0,28ct. E uma turmalina verdelite
lapidação redonda com aproximadamente
6,0mm. Peso total: 6,2g. Med.:15.
BASE: 1000 €
64 —
Colar em ouro com
diamante e safiras
Ouro amarelo, contraste
veado 800, com 1 diamante
lapidação navete, pureza SI-P,
cor H-K, com peso estimado
de 0,06ct. e 2 safiras lapidação
cabochão. Sinais de uso. Peso
total: 7,1g.
BASE: 900 €
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63 —
Conjunto de anéis em ouro, diamantes,
rubis, safiras e esmeraldas
Ouro amarelo, aro principal com 26 diamantes
lapidação 8/8, pureza VS-P, cor I-K, com peso
estimado de 0,14ct., aros interiores com 11 rubis,
11 safiras e 11 esmeraldas quadradas. Sinais de
uso. Peso total: 11,5g. Med.:19. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 600 €

65 — Anel em ouro
Ouro amarelo com vidro
lapidação brilhante e safiras
(síntese) lapidação quadrada.
Sinais de uso. Peso total.:3,3g.
Med.:14,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 150 €

66 — Brincos em ouro, safiras
e diamantes
Ouro amarelo, contrastes
veado 800 e galo, cravejado
com 10 diamantes lapidação
8/8, e seis safiras lapidação
navette. Sinais de uso. Peso
total:5,5g. Dim.:1,2cm.
BASE: 350 €

67 — Alfinete centro de colar em ouro com
diamantes e quartzo citrino
Ouro amarelo, com 56 diamantes várias
lapidações e um quartzo citrino lapidação pera
com aproximadamente 22x19mm. Peso total:
23,7g. Sinais de uso. Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 1200 €
69 — Brincos em ouro com
ametistas
Ouro amarelo, carneiro 800,
com 10 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VSSI, cor I-K com peso estimado
de 0,10ct. e 2 quartzos
ametistas lapidação pera com
aproximadamente 18x14mm.
Peso total: 8,3g.
BASE: 650 €

68 — Alfinete ‘pena’ em ouro com diamantes
Ouro amarelo, galo e veado 800, com 165
diamantes lapidação brilhante redondo, 29
diamantes lapidação quadrada, pureza VVS-SI,
cor G-J, com peso estimado de 2,85ct.. Sinais de
uso. Peso total:24,5g.
BASE: 2000 €

70 —
Anel em ouro com
diamante
Ouro amarelo e branco, com
1 diamante lapidação antiga.
Peso total: 2,0g. Med.:14.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 350 €

71 — Anel em ouro com
diamantes e opala
Ouro amarelo, galo e veado
800, com 22 diamantes
lapidação brilhante
redondo, pureza VS-SI, cor
I-K, com peso estimado de
0,44ct. e 1 opala oval com
aproximadamente 11x8.5mm.
Peso total: 4,7g. Med.:17.
BASE: 600 €
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72 — Brincos em ouro, esmeraldas e diamantes
Ouro amarelo, contraste veado 800 e galo, com
duas esmeraldas lapidação brilhante oval, com
30 diamantes lapidação brilhante redondo.
Sinais de uso. Peso total:4,8g. Dim.:1,4cm.
BASE: 900 €

75 — Anel em ouro, diamantes
e safira
Ouro amarelo, contrastes
veado 800 e galo, cravejado
com diamantes lapidação
8/8 com aprox.:0,10ct e uma
safira cabochon redondo com
aprox.:0,48ct. Sinais de uso.
Peso total:2,7g. Med.:13.
BASE: 150 €
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73 — Anel em ouro, esmeralda e diamantes
Ouro amarelo, contrastes veado 800 e galo,
uma esmeralda brilhante oval e 12 diamantes
lapidação 8/8 redondo.Sinais de uso. Peso
total:2,1g. Med.:16.
BASE: 300 €

76 — Anel em ouro com
diamantes e safira
Ouro amarelo, contrastes
veado 800 e galo, cravejado
com 12 diamantes lapidação
8/8 redondo com aprox.0,12ct
e uma safira lapidação
brilhante navette com
aprox.0,25ct.. Peso total:2,3g.
Med.:13,5.
BASE: 200 €

77 —
Anel em ouro com
diamantes
Ouro amarelo e branco,
contraste carneiro 750 e coruja,
com 27 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VSSI, cor G-K, com peso estimado
de 0,42ct.. Sinais de uso. Peso
total: 4,0g. Med.:16.
BASE: 300 €

78 — Anel em ouro diamantes
e rubis
Ouro, contraste veado 800,
com 8 diamantes lapidação
8/8 com aprox.0,22ct e 3
rubis cabochon oval com
aprox.1,2ct. Sinais de uso.
Peso total: 3,1g. Med.:15.
BASE: 350 €

79 —
Anel em ouro com
diamantes e rubi
Ouro amarelo, galo e veado
800, com 6 diamantes
lapidação princesa, pureza VSSI, cor I-K, com peso estimado
de 0,52ct. e 1 rubi oval com
aproximadamente 5x3mm.
Sinais e uso. Peso total:4,2g.
Med.:16.
BASE: 900 €

80 — Brincos em ouro com
diamantes
Ouro amarelo, com 4
diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:2,8g. Dim.:1,4cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 180 €

81 — Anel em ouro e
esmeraldas
Ouro amarelo, contraste veado
800 e galo, com 9 esmeraldas
lapidação quadrada com aprox.
0,25ct. Pequenos defeitos. Peso
total:3,1g. Med.:17.
BASE: 200 €

82 —
Anel em ouro com
diamantes e esmeralda
Ouro amarelo, veado 800,
com 14 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza
VS-SI, cor I-K, com peso
estimado de 0,35ct. e uma
esmeralda lapidação oval com
aproximadamente 7x5mm.
Peso total: 3,4g. Med.:19.
BASE: 600 €

83 — Brincos em ouro,
esmeraldas e diamantes
Ouro amarelo, contraste
veado 800 e galo, com duas
esmeraldas lapidação brilhante
oval e 24 diamantes lapidação
8/8 redondo. Sinais de uso.
Peso total:2,8g. Dim.:1cm.
BASE: 400 €
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84 —
Brincos em ouro com
diamantes e pérolas
Ouro amarelo, contraste
veado 800, com 2 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VS-SI, cor G-I, com
peso estimado de 0,24ct. E 2
pérolas de cultura redondas
com aprox.9mm. Sinais de uso.
Peso total:6,0g. Dim.:1,2cm.
BASE: 500 €

85 — Conjunto em pérolas e
ouro
Conjunto de colar, alfinete e
brincos em pérolas de cultura,
e ouro, com estojo. Sinais de
uso. Peso total:39,9g. Dim.
colar28,5cm, afinete:6,6cm.
BASE: 350 €

87 — Dois alfinetes de lapela
Ouro amarelo, um com
esmaltes polícromos com
figura feminina, ouro com
diamante lapidação brilhante
redondo antigo. Sinais de uso.
Peso total:3,1g. Dim.:6,3cm
e 6,6cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 60 €

88 — Brincos e pedente em
ouro e pérolas
Ouro amarelo, com pérolas
de cultura mabe. Sinais de uso.
Peso total:14,6g. Dim.:2,5cm
Ao .abrigo DL 120/2017.
BASE: 350 €

86 — Colar de pérolas
Colar de pérolas de cultura,
com fecho em ouro. Sinais de
uso. Peso total:25,3g. Dim.
fechado:26,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 100 €

89 — Anel e brincos com
pérolas de cultura
Conjunto em metal prateado
com pérolas de cultura mabe.
Sinais de uso. Peso total:28,8g
Dim.:2,8cm, med.anel:14.
BASE: 100 €

90 — Alfinete em ouro com diamantes e
esmeralda
Ouro branco, galo e formiga 800, com 15
diamantes lapidação 16/16, 104 diamantes
lapidação 8/8, pureza VS-SI, cor G-J, com peso
estimado de 2,15ct. E uma esmeralda lapidação
octogonal com aproximadamente 7,5x6,5mm.
Peso total:14,0g. Dim.:3,5cm.
BASE: 1200 €
92 —
Anel em ouro com
diamantes e esmeralda
Ouro branco, veado 800,
com 2 diamantes lapidação
princesa, pureza VS-SI, cor G-I,
com peso estimado de 0,50ct.
E uma esmeralda lapidação
degrau quadrada com
aproximadamente 7x7mm.
Peso total: 4,7g. Med.:17.
BASE: 1000 €

91 — Riviere em ouro e esmeraldas
Ouro branco, contrastes carneiro 750, com
25 esmeraldas lapidação brilhante oval com
aproximadamente 6.5x5mm. Peso total:18,8g.
Dim.:19,5cm.
BASE: 2500 €

93 — Colar em ouro com
diamante e esmeralda
Ouro branco, contraste
formiga 800, com 1 diamantes
lapidação baguete, pureza VS,
cor G-I, com peso estimado
de 0,15ct. E uma esmeralda
lapidação degrau retangular
com aproximadamente
8,1x5,2mm. Peso total: 5,6g.
BASE: 700 €

94 — Anel ‘Bambu’ em ouro e
diamantes
Ouro branco escovado,
contraste veado 800, cravejao
com 10 diamantes lapidação
brilhante redondo, com
aprox.0,19ct. Sinais de uso.
Peso total:5,6g. Med.:16.
BASE: 350 €
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95 —
Brincos em ouro com
diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, com 48 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VS-SI, cor G-I, com peso
estimado de 0,35ct.. Sinais de
uso. Peso total: 5,9g.
BASE: 700 €
98 — Anel em ouro branco
Ouro branco, cravejado com
pedra lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:6,6g. Med.:13. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 250 €
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96 — Anel em ouro branco e
diamantes
Ouror branco, contraste veado
800, cravejado com diamantes
lapidação brilhante redondo.
Sinais de uso. Peso aprox.:3,4g.
Med.:15.
BASE: 400 €

97 —
Brincos em ouro com
diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, com 60 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VS-SI, cor H-K, com
peso estimado de 0,70ct.. Sinais
de uso. Peso total: 2,9g.
BASE: 600 €

99 — Anel modernista em
ouro
Ouro com banho de rhodium,
contraste veado 800, cravejado
com 10 rubis (síntese)
lapidação quadrada e 11
pedras lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:11,6g. Med.:15
BASE: 400 €

100 — Anel solitário em ouro
com diamante
Ouro branco, carneiro 750,
com um diamante lapidação
brilhante redondo, pureza
SI, cor J, com peso estimado
de 0,37ct. Certificado Juan
Cristóbal Fernández Casás.
Peso total:2,8g. Med.:15.
BASE: 900 €

101 — Anel em ouro com diamantes e safira
Ouro branco, veado 800, com 186 diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza VVS-P, cor G-K, com peso estimado de 5,60ct. e
1 safira oval com aproximadamente 10x8mm. Peso total:17,9g.
Med.:21.
BASE: 5000 €

103 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro branco, contraste veado
800, com 197 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VS-SI, cor G-I, com
peso estimado de 1,10ct..
Sinais de uso. Peso total: 16,4g.
Med.:16.
BASE: 1200 €

104 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro branco, veado 800,
com 5 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VSSI, cor G-I, com peso estimado
de 1,00ct.. Peso total: 3,4g.
Med.:13. Sinais de uso.
BASE: 1500 €

102 — Brincos em ouro com
diamantes e safiras
Ouro branco, veado 800,
com 82 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VSSI, cor G-I, com peso estimado
de 0,95ct., 2 safiras lapidação
navete com aprox.8x3.5mm e
2 safiras lapidação pêra com
aprox.10x8mm. Peso total:
12,4g. Dim.:4,2cm.
BASE: 1600 €
105 — Brincos em ouro com
diamantes
Ouro branco, andorinha 750,
com 194 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VSSI, 90 cor H-K e 104 castanhos,
com peso estimado de 4,20ct..
Peso total:10,2g. Dim.:3,5cm.
BASE: 1500 €
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106 — Pregador em ouro e
diamantes
Ouro branco, com 22
diamantes lapidação 8/8 e 3
diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza VS-P, cor I-M,
com peso estimado de 0,30ct..
Peso total: 10,1g. Dim.:5,5cm.
Ao abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 400 €

109 — Par de brincos em ouro
e diamantes
Ouro branco, contrastes
formiga 800 e galo, cravejado
com dois diamantes lapidação
brilhante redondo e dois
diamantes lapidação 8/8.
Sinais de uso. Peso total:4g.
Dim.:1,8cm.
BASE: 600 €
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107 — Anel em ouro com
diamantes e topázio imperial
Ouro branco, carneiro 800,
com 2 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza
VS-SI, cor G-I, com peso
estimado de 0,06ct. e 1 topázio
purpura retangular com
aproximadamente 11,5x6mm,
3,72ct. Peso total: 3,6g.
Med.:13,5.
BASE: 600 €

108 — Anel em ouro branco e
pedras
Ouro branco, contrastes
formiga 800 e galo, com
pedraria. Sinais de uso. Peso
total:5,1g. Med.:13.
BASE: 200 €

110 — Solitário em ouro e
diamante
Ouro branco, contrastes
formiga 800 e galo, com um
diamante lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:5,3g. Med.:16.
BASE: 200 €

111 — Alfinete em ouro e
prata com diamantes
Ouro amarelo e prata,
contraste dragão II 800, com
44 diamantes várias lapidações
antigas. Falta um diamante.
Peso total: 5,6g. Dim.:3cm.
BASE: 500 €

112 — Anel em ouro com
diamantes e safiras
Ouro branco, formiga 800,
com 11 diamantes lapidação
8/8, pureza VS-P, cor I-K, com
peso estimado de 0,18ct. E 11
safiras redondas. Peso total:
2,7g. Med.:20,5.
BASE: 400 €

113 — Anel em ouro,
diamantes e safira
Ouro branco, contraste
formiga 800 cravejado com
14 diamanates lapidação 8/8
redondo, uma safira lapidação
brilhante oval. Sinais de uso.
Peso total.:2,2g. Med.:12.
BASE: 250 €

114 — Anel em ouro, safiras e
brilhantes
Ouro branco, contrastes veado
800, dois diamantes lapidação
brilhante redonda e três safiras
redondas. Sinais de uso. Peso
total:4,9g. Med.:17.
BASE: 350 €

115 — Brincos em ouro e
diamantes
Ouro branco, contrastes
veado 800, cravejado com 18
diamantes lapidação brilhantes
redondo com aprox.0,26ct..
Sinais de uso. Peso total:4g.
Dim.:2cm.
BASE: 350 €

116 — Anel em ouro branco e
diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejado com
6 diamantes lapidação 8/8
redondo, com aprox. 0,05ct
e 11 diamantes negros com
lapidação brilhante redondo,
com aprox. 0,09ct. Sinais de
uso. Peso total:6,0g. Med.:16
BASE: 400 €

117 — Meia memória em ouro
e diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejado com 26
diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:4,8g. Med.:14.
BASE: 500 €
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124 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), gomada com frisos florais incisos, pegas em
madeira. Sinais de uso. Peso total aprox.:1575g. Dim.: de 18,5cm a 24,5cm.
BASE: 800 €
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118 — Brincos em ouro com
diamantes
Ouro branco, formiga 800,
com 2 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VS,
cor K-M, com peso estimado
de 0,75ct..Sinais de uso. Peso
total: 2,0g.
BASE: 800 €

119 — Anel solitário em ouro
e diamante
Ouro branco, carneiro 750,
com um diamante lapidação
brilhante redondo, pureza
SI, cor H, com peso estimado
de 0,41ct. Certificado Juan
Cristóbal Fernández Casás.
Peso total:4,1g. Med.:13.
BASE: 1100 €

120 — Anel solitário em ouro
e diamante
Ouro branco, carneiro 750,
com um diamante lapidação
brilhante redondo, pureza
SI, cor H, com peso estimado
de 0,40ct. Certificado Juan
Cristóbal Fernández Casás.
Peso total:3,5g. Med.:11,5.
BASE: 1000 €

121 — Botões de punho em
ouro
Ouro branco, contraste veado
800, ovais lisos. Peso total:3,6g.
Dim.:1,3cm.
BASE: 300 €

122 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro branco, veado 800,
com 32 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VS,
cor G-J, com peso estimado
de 0,40ct. Peso total:6,5g.
Med.:13.
BASE: 600 €

123 — Anel modernista em
ouro e prata
Ouro 800 e prata 925,
contrastes veado e águia, com
pedraria. Sinais de uso. Peso
total:6,4g. Med.:21.
BASE: 100 €

125 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), gomada com decoração de lavrados
vegetalistas com cartela, tampas com caninhas, pegas e pomos em madeira. Sinais de uso. Peso total
aprox.:2509g. Dim.:de 16,5cm a 28cm.
BASE: 1200 €
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126 — PEDRO
BATISTA - Terrina
com base em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
916, marca ‘Pedro
Batista, Porto’,
decoração lisa e
cinselada, pegas
vegetalista, pomo
em forma de fruto.
Sinais de uso. Peso
aprox.:4246g.
Dim.:50cm.
BASE: 2000 €
128 — Cafeteria em prata inglesa
Prata inglesa 925, Birmingham, 1855, decoração
incisa e relevada, com cartelas, flores, frisos de
conteados, pega e bico vegetalistas, monograma
inciso. Sinais de uso. Peso aprox.:863g.
Dim.:24cm.
BASE: 450 €

127 —
W.A.SARMENTO
- Lavanda e gomil
em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
916 (19381984), marcada
‘W.A.Sarmento,
Herdeiro, Lisboa’,
decoração
recortada e
relevada de
representando
conhsa, e floral
incisa. Sinais
de uso. Peso
aprox.:1686g.
Dim.:33cm.
BASE: 900 €
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129 — Caneca em cristal e prata
Em cristal lapidado com monture em prata
relevada com mascarão e volutas, asa de
torcidos. Sinais de uso. Dim.:34cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 300 €

130 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833, decoração relevada com cartelas vegetalistas. Mínimas
amolgadelas. Peso aprox.:2040g. Dim.: de 16,5cm a 24cm.
BASE: 1200 €
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131 — Par de jarras art deco
em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração relevada e
recortada com flores.
Pequenas mossa e defeitos
no bordo. Peso aprox.:379g.
Dim.:15,5cm.
BASE: 400 €

132 — Relógio de mesa art deco
Mecanismo francês, com caixa em pau-santos e
monture em prata portuguesa, contraste javali
II 833 (1887-1937), decoração relevada de
flores e conteados. Dim.:17x24,5cm.
BASE: 200 €
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133 — Relógio de mesa arte deco em pau-santo
e prata
Relógio de mesa em pau-santo, com tremidos,
aplicação em prata portuguesa, contraste javaliII
833 (1887-1937),relevada com taça estilizada,
motivos vegetalistas e florais, marcado ‘Atlanta’.
Sinais de uso. Dim.:24,5cm.
BASE: 300 €

134 — Fruteiro art deco em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), bordo recortado, decoração relevada
com flores, interiro com friso de uva e parra.
Pé com bordo amolgado. Peso aprox.:482g.
Dim.:26,8cm.
BASE: 200 €

135 — Jarro com prato em prata Italiana
Prata italiana 925, marca de Vicenza, marcada
‘Elis’, decoração lisa. Sinais de uso. Peso
aprox.:493g. Dim.:9cm e 16cm.
BASE: 180 €

136 — JOALHARIA DO CARMO - Jarro para
água art deco em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (19381984), 1º Título, marcado ‘Joalharia do Carmo,
Lisboa’, bojudo com decoração lisa. Miníma
amolgadela. Peso aprox.:503g. Dim.:18cm.
BASE: 200 €

137 — Taça fruteira em prata
Prata e prata dourada Italiana 925, Florença,
decoração gomada e recortada. Sinais de uso.
Peso aprox.:982g. Dim.:30cm.
BASE: 600 €
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138 — JOALHARIA DO CARMO, LISBOA -Serviço de chá e café art deco com tabuleiro
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração lisa com bordos de conteados.
Sinais de uso, leiteira com amolgadela. Peso aprox.:2265g. Dim.: de 14,5cm a 33cm.
BASE: 1400 €

139 — Taça lobada art deco em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração lobada. Sinais de uso e
desgaste. Peso aprox.:1006g. Dim.:34,5cm.
BASE: 600 €
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140 — Clutch de toilette em prata dourada com
safiras
Em prata Europeia, c.1960, guilhoche com
fivela que cravejado com 10 safiras (sintese)
lapidação quadrada, e pedraria, interior com
espelho e recipiente de batom e pó. Sinais de uso.
Peso total:287g. Dim.:15,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 500 €

141 — SARMENTO
LISBOA - Par de
saleiros de mesa em
prata e madrepérola
Prata portuguesa,
916, 1º Título,
marcada ‘Sarmento,
Lisboa’, cinzelada
com golfinhos, base
quadrada de gradinha
fenestrada, com taças
em madrepérola.
Pequeno defeito numa
taça. Peso total:1018g.
Dim.:22cm.
BASE: 600 €

142 — BAPTISTA,
PORTO Chocolateira em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia
833 (1938-1984),
marcada ‘Baptista’,
decoração martelada,
pega em marfim.
Sinais de uso. Peso
total aprox.:1161g.
Dim.:27,5cm.
BASE: 500 €
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144 — Par de patos
em prata
Prata espanhola, com
decoração cinzelada
representando
patos. Sinais de uso.
Peso aprox.:1459g.
Dim.:20cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 1350 €

145 — Par de cabras
em prata Espanhola
Prata Espanhola
915, contraste
pentagrama, marca
de ourives, decoração
incisa e relevada
representando
cabras. Sinais de uso.
Peso aprox.:1347g.
Dim.:28,5cm.
BASE: 1200 €

143 — MANUEL ALCINO - Par de galos de grandes dimensões em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), marca de ourives de Manuel Alcino (19351987), decoração recortada e cinzelada, representando galos engalfinhados. Sinais de uso. Peso
aprox.:6317g. Dim.:43cm e 44cm.
BASE: 3000 €
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146 — Par de faisões em prata Espanhola
Prata espanhola, contraste pentagrama 915, marca de ourives, decoração recortada e relevada
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:197g. Dim.:30cm.
BASE: 180 €

147 — Par de faisões em prata Espanhola
Prata espanhola, contraste pentagrama 915, marca de ourives, decoração recortada e relevada
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:200g. Dim.:29,5cm.
BASE: 180 €

149 — Pavão em prata Espanhola
Prata espanhola, contraste pentagrama 915,
marca de ourives, decoração recortada e
relevada representando pavão. Sinais de uso.
Peso aprox.:92,6g. Dim.:22,5cm.
BASE: 90 €

150 — Cavalo em prata Espanhola
Escultura em prata espanhola 915, contraste
pentagrama, cinzelada com base em mármore
preto. Sinais de uso. Dim.cavalo:9,5cm.
BASE: 150 €

148 — Par de faisões em prata Espanhola
Prata espanhola, contraste pentagrama 915, marca de ourives, decoração recortada e relevada
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:249g. Dim.:32cm.
BASE: 225 €

151 — Aneleira concha com prata e pérolas
Aneleira em madrepérola com palicação em
prata portuguesa, contraste coelho 925, e
pérolas, representando folhagem. Sinais de uso.
Dim.:16,5cm.
BASE: 175 €
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152 — LUIZ FERREIRA (1909-1994) - Tacinha
em ametista e prata
Taça em ametistas com aplicação de folhas em
prata portuguesa, contraste águia 835 (após
1985), marca de ourives de Virgílio da Costa
Barroca (reg.1983), marcada ‘LF’, a frutos em
rubis. Sinais de uso, pequena falha no bordo.
Dim.:11,5cm.
BASE: 300 €
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154 — Tabuleiro em prata
153 — Tabuleiro em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), marca de ourives Nelson Fernando Alves
1985), marca de ourives Nelson Fernando Alves
de Abreu (reg.1990) decoração martelada e
de Abreu (reg.1990) decoração martelada e
bordos relevados, com aplicações de flores
bordos relevados, com aplicações de flores em
osso entalhado. Sinais de uso. Peso aprox.:1216g. em osso entalhado. Sinais de uso. Peso total
aprox.:1189g. Dim.:42,5cm.
Dim.:42,5cm.
BASE: 750 €
BASE: 750 €

155 — OURIVESARIA ROSSIO - Conjunto de oito taças de pingos em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), marcada ‘Ourivesaria Rossio, Lda., Lisboa’, lisas
com bordo de conteados em relevo. Pequenas mossas. Peso aprox.:684g. Dim.: de 9,8cm a 10,5cm.
BASE: 350 €
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156 — LUIZ FERREIRA (1909-1994) - Taça
em prata
Prata portuguesa, contraste águia 835
(após 1985), marca de ourives José Pereira
Reis (1916-1990), marcada ‘LF’, decoração
martelada. Sinais de uso. Peso aprox.:646g.
Dim.:19cm.
BASE: 650 €

158 — Jarra espiralada em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), marcada ‘Deconorte, Porto’, decoração
relevada de caneluras espiraldas. Sinais de uso.
Peso aprox.:430g. Dim.:23,5cm.
BASE: 180 €

157 — TOPÁZIO - Garrafa em cristal e prata
Cristal lapidado, com monture em prata
portuguesa, contraste águia 925 (após 1985),
marcada ‘Topázio’. Sinais de uso. Dim.:26,5cm.
BASE: 120 €

159 — Caixa oval em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), assinada Joaquim Guedes, lisa com
tampa de ondulados e pega em osso. Peso total
aprox.:321g. Dim.:12,5cm.
BASE: 250 €
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160 — Par de patos em pedra e prata
Esculturas em pedra e prata portuguesa
cinzelada, contraste coelho 800, representando
patos, com olhos de granadas. Sinais de uso.
Dim.:9cm.
BASE: 300 €

161 — Dois pintos em pedra dura e prata
Esculturas em pedra dura e prata portuguesa,
contraste coelho 835 e coruja, cinzelada,
representando pintos. Sinais de uso. Dim.:10cm.
BASE: 275 €

164 — Travessa em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 916 (1938-1984),
decoração lisa com bordo
relevado. Sinais de uso. Peso
aprox.:1004g. Dim.:41cm.
BASE: 400 €

165 — TOPÁZIO - Garrafa
de whisky em cristal e prata
Em cristal lapidado e
gravado a ácido de motivos
geométricos, com aplicações
em prata portuguesa,
contraste águia 835 (após
1985), marcada ‘Topázio’,
vazada e relevada de
folhagem e uva e parra.
Sinais de uso. Dim.:31,5cm.
BASE: 400 €
166 — Caneca em
cristal com tampa em
casquinha
Jarro em cristal
lapidado atribuível
a Topázio com frisos
de hexágonais, com
pega e tampa em
casquinha, decoração
com querubins e tampa
com leão. Sinais de uso.
Dim.:28,5cm.
BASE: 130 €

162 — Ratinho em pedra e prata
Escultura em pedra e prata portuguesa
cinzelada, contraste coelho 835 e coruja,
representando rato, olhos de granadas. Sinais
de uso. Dim.:9,5cm.
BASE: 180 €
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167 — Prato coberto em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-184),
decoração lisa com bordo
relevado de godrõesSinais
de uso. Peso aprox.:1661g.
Dim.:26,5cm.
BASE: 750 €

163 — Dois gnus em pedra dura e prata
Escultura em pedra dura e prata portuguesa,
contraste coelho 835 e coruja, cinzelada,
representando gnus. Sinais de uso. Dim.:11cm.
BASE: 250 €
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168 — Serviço de chá e café de canhinhas em prata, com tabuleiro
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração relevada de caneluras, pés de
garras e pegas em madeira. Sinais de uso. Peso aprox.:6275g. Dim.: de 17,5cm a 69,5cm.
BASE: 3500 €

169 — Par de castiçais de serpentina em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (1938-1984), com hastes de serpentina e três lumes,
decoração de caneluras. Sinais de uso. Peso aprox.:2071g. Dim.:37cm.
BASE: 1400 €

170 — Cafeteira em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984),
gomada com decoração floral
incisa, assente em seis pés de
garras. Sinais de uso. Peso
aprox.:981g. Dim.:31cm.
BASE: 500 €
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171 — TOPÁZIO - Jarra e
cristal e prata
Jarra em triangular em cristal
com monture em prata
portuguesa, contraste águia
925 (após 1985), marcada
‘Topázio’, decoração vazada,
recortada e relevada de vasos
de flores e concheados. Sinais
de uso. Dim.:32,5cm.
BASE: 400 €

172 — Jarrão em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 925 (após 1985),
decoração relevada de gomos
espiralados. Peso aprox.:1704g.
Dim.:37,5cm.
BASE: 1500 €
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173 — CUNHA,
PORTO - Terrina
em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
916 (1938184), marca de
ourivesaria ‘Cunha,
Porto’, gomada
com decoração
vegetalista incisa
e cinzelada, pés
de enrolamentos.
Sinais de uso. Peso
aprox.:3417g.
Dim.:33cm.
BASE: 2000 €

175 — Tambuladeira em casquinha
Em casquinha francesa, marcada ‘DF’,
decoração lisa com bordo de godrões. Sinais de
uso. Peso aprox.:259g. Dim.:19cm.
BASE: 130 €

176 — Caixa oval em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), decoração incisa de cartela e elementos
vegetalistas, pega em madeira, frisos de
conteados. Peso total aprox.:230g. Dim.:11,5cm.
BASE: 200 €

177 — Caixa oval em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), decoração incisa de cartela e elementos
vegetalistas, pega em madeira, frisos de
conteados. Peso total aprox.:380g. Dim.:14cm.
BASE: 350 €

178 — Vide-poche ‘concha’ em prata
Prata portuguesa, contraste 925 (após 1985),
recortada com decoração relevada, pés em forma
de golfinhos. Peso aprox.:546g. Dim.:28cm.
BASE: 350 €

174 — Terrina em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833
(1938-1984), decporação lisa com com
bordos de godrões e pomo cinzelado
com esquilo e flores. Sinais de uso. Peso
aprox.:2530g. Dim.:34,5cm.
BASE: 1600 €
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179 — Queijeira em cristal e
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984),
decoração recortada e
relevada, com campânula em
cristal. Sinais de uso. Peso
aprox.:220g. Dim.:26,5cm.
BASE: 250 €

180 — Pequena jarra de
caninhas em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 925 (após 1985), ourives
Nelson Fernando Alves de
Abreu (reg.1990), decoração
relecada de caninhas, bordo de
conteados. Sinais de uso. Peso
aprox.:212g. Dim.:12,5cm.
BASE: 100 €

182 — Bloco de secretária com aplicação em
prata
Em napa de cor bordeaux, aplicações em prata
relevada, contraste javali II 833 (1887-1937),
decoração relevada de cartelam volutas e flores.
Sinais de uso, desgaste. Dim.:50x33cm.
BASE: 100 €

181 — Jarra com conteados em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984),
decoração incisa de flores
e bordos de conteados em
relevo. Sinais de uso. Peso
aprox.:505g. Dim.:26,5cm.
BASE: 250 €

184 — Caixa em prata com Armas Reais
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1937), decoração relevada de cartelas e
elementos vegetalistas e brasão de armas Reais
portuguesa ao centro. Sinais de uso, falta chave.
Peso aprox.:596g. Dim.:17,5cm.
BASE: 250 €

183 — LEITÃO & IRMÃO - Cerra livros em
madeira e prata
Em pau-santo, extensível, com aplicações em
prata portuguesa, contraste javali II 800 (18871937), marcada ‘Leitão &Ir.’, com cartelas e
concheados em relevo. Sinais de uso. Dim.:36cm.
BASE: 200 €

186 — Salva com cartela em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), recortada com decoração relevada de
concheados e flores, espiralada com cartela
ao centro. Pequenas mossas no bordo. Peso
aprox.:634g. Dim.:36cm.
BASE: 300 €
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185 — Jarra em faiança Bordalo Pinheiro e prata
Faiança de Bordalo Pinheiro, decoração
monócroma vidrada, monture em prata
portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937),
decoração relevada e recortada com brasão
de armas reais e grinaldas vegetalistas. Marca
circular. Sinais de uso. Dim.:24,5cm.
BASE: 250 €

187 — Pequena floreira com plateau com prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração relevada com flores, com
gradinha, plateau redondo com espelho.
Sinais de uso. Peso aprox.floreira.:228g. Dim.
plateau:22,5cm.
BASE: 200 €
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188 — Par de candelabros em prata Espanhola
Prata Espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, de cinco lumes com decoração
relevada de volutas, concheados e flores. Peso aprox.:4067g. Sinais de uso. Dim.:48cm.
BASE: 1500 €

190 — Par de candelabros em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), de três lumes, decoração relevada e cinzelada
de volutas vegetalistas, pés vazados. Sinais de uso. Peso aprox.:2155g. Dim.:36,5cm.
BASE: 1250 €
189 — Terrina em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração incisa e recortada
de motivos vegetalistas, bordo recortado e pomo em forma de flores. Sinais de uso. Peso
aprox.:1338g. Dim.:45,5cm.
BASE: 850 €

191 — Jarra de volutas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração relevada de volutas e elementos
vegetalistas. Sinais de uso. Peso aprox.:421g.
Dim.:18cm.
BASE: 200 €
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192 — ALIANÇA - Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), marca de ourivesaria ‘Aliança’, de três
lumes, decoração relevada de concheados, volutas
e folhagem. Peso aprox.:664g. Dim.:17,5cm.
BASE: 400 €
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193 — Grande salva
de suspensão em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia
833 (1938-1984),
recortada com
decoração incisa
e relevada de
concheados , volutas
e rosas. Sinais de uso.
Peso aprox.:1996g.
Dim.:52,5cm.
BASE: 900 €

194 — Grande
tabuleiro em prata
Prata portuguesa,
contraste javali II 833
(1887-1937), bordo
recortado, decoração
incisa e relevada de
concheados e volutas.
Peso aprox.:2648g.
Dim.:64cm.
BASE: 1200 €

195 — Par de
candelabros em prata
Prata portuguesa,
contraste águia 833
(1938-1984), de cinco
lumes com decoração
relevada de concheados
e folhagem, hastes de
enrolamentas. Sinais de
uso. Peso aprox.:3960g.
Dim.:35cm.
BASE: 2500 €

196 — Taça concha em
prata
Prata espanhola 915,
contraste pentagrama,
marca de ourives,
decoração recortada
incisa e relevada, em
forma de concha, com
flores incisas. Sinais de
uso. Peso aprox.:222g.
Dim.:25,5cm.
BASE: 180 €

197 — Caixa ‘vieira’ em prata
Prata espanhola 915, contraste pentagrama,
marca de ourives ‘Malde’, decoração relevada e
recortada em forma de caixa. Sinais de uso. Peso
aprox.:143g. Dim.:13cm.
BASE: 90 €
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198 — Conjunto de aneleiras concha em prata
Espanhola
Prata espanhola 915, pentagrama, marca
de ourives, e prata euopeia 925, decoração
relevada e recortada em forma de conhca. Peso
aprox.:76g. Dim.: de 6,4cm a 11,6cm.
BASE: 50 €

199 — Par de conchas em prata espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama,
marca de ourives, decoração relevada e
recortada representando conhcas. Sinais de uso.
Peso aprox.:106g. Dim.:12cm.
BASE: 80 €

202 — Par de castiçais em prata francesa, deusa
do vinho
Prata francesa, (1809-1819), ourives Ambroise
Mignot (1810-1818), facetados, decoração
relevada com efígie da deusa grega do vinho,
Amphictyonis, frisos de cisnes e folhas de acanto,
base redonda. Sinais de uso. Peso aprox.:804g.
Dim.:27,5cm.
BASE: 1000 €

203 — Cafeteira em prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 950, frisos
de caneluras em relevo e pomo floral, pega
em madeira. Sinais de uso. Peso aprox.:644g.
Dim.:22,5cm.
BASE: 350 €

204 — CHRISTOFLE Tabuleiro oval gravado
Casquinha francesa, fabrico
de Christofle (1844-1862),
ref.1753105, decoração
de grinaldas vegetalistas
e monograma, bordo e
pegas relevas. Marcado.
Dim.:64cm.
BASE: 200 €
200 — Par de castiçais em prata
Prata europeia 800, decoração relevada de
concheados e elementos vegetalistas. Sinais de
uso. Base com enchimento. Dim.:29,5cm.
BASE: 350 €
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201 — Cafeteira em prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 950,
decoração guilhoché com cartela monogramada.
Pequenas amolgadelas. Peso aprox.:374g.
Dim.:21,5cm.
BASE: 250 €
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205 — Tabuleiro oval em
prata francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, recortado
com bordo relevado. Sinais
de uso. Peso aprox.:1301g.
Dim.:50,3cm.
BASE: 700 €

206 — EMILE PUIFORCAT
- Tabuleiro oval em prata
francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, ourives
Emile Puiforcat (reg.1857),
recortado com bordo
relevado e cinzelado com
motivos vegetalistas. Sinais
de uso. Peso aprox.:1193g.
Dim.:45cm.
BASE: 650 €

208 — Centro de mesa em prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 950, lisa com
bordos e pegas relevados. Sinais de uso. Peso
aprox.:733g. Dim.:27cm.
BASE: 400 €

209 — CHRISTOFLE - Jarro em cristal e prata
Jarro em cristal com decoração gravada a ácido
de trigo, com monture e pega em prata francesa,
contraste Minerva 950, marca de ourives ‘G.C’,
marcada ‘Christofle Orfévre’, decoração relevada
de uva e parra. Sinais de uso. Dim.:25cm.
BASE: 600 €

207 — Terrina legumeira em
prata francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, decoração
lisa. Sinais de uso. Peso
aprox.:1700g. Dim.:27,5cm.
BASE: 900 €
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211 — Conjunto de copos de aguardente em
210 — Pequena leiteira com prato em prata
prata francesa
francesa
Conjunto de 29 copos em prata francesa,
Prata francesa, contraste Minerva 950, ourives
contraste Minerva 950, marcas de ourives de
Rudolphe Beunke (1888-1910), decoração lisa
com frisos de flores em relevo, pega em madeira. Pierre Gavard (1886-1895) e ‘P.D.’, decoração
guilhoché e incisa de folhagem e monograma.
Pequenoas amolgadelas, defeito na pega. Peso
Sinais de uso. Peso aprox.:609g. Dim.:4,2cm.
total aprox.:152g. Dim.:12,5cm.
BASE: 350 €
BASE: 100 €
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212 — Par de castiçais em prata do Porto, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste do Porto (1836-1843),
marca de ourives não identificado (1836-1877),
decoração recortada e relevada de enrolamentos,
volutas e flores, com mascarões na base. Sinais de
uso. Peso aprox.:432g. Dim.:17,5cm.
BASE: 400 €

214 — Base de queijeira em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), aba recortada, vazada e relevada com
elementos vegetalistas e flores. Amolgadelas no
bordo. Peso aprox.:302g. Dim.:29cm.
BASE: 140 €
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213 — Fruteiro em prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 950, marca de
ourives Henri soufflot (1884-1910), recortado
com decoração floral em relevo. Sinais de uso.
Peso aprox.:361g. Dim.:32cm.
BASE: 200 €

215 — Salva bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1937), decoração incisa com cartela e
aba recortada, relevada e vazada com flores
e cartelas. Sinais de uso. Peso aprox.:494g.
Dim.:33cm.
BASE: 250 €

216 — Galheteiro em prata e galhetas em vidro
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), base em losango, decoração de volutas e
flores em relevo, pés vazados, galhetas em vidro
com decoração de gravados vegetalistas. Sinais
de uso, uma tampa partida. Peso aprox.:720g.
Dim.:33,5cm.
BASE: 400 €

218 — LEITÃO & IRMÃO - Par de castiçais
baixos D. João V em prata
Prata portuguesa, contraste javali I 916 (18871937), marcada ‘Leitão & Ir.’, outro com
contraste javali II 833 (1887-1937), decoração
relevada e cinzelada de volutas, concheados
e flores, estilo D. João V. Sinais de uso. Peso
aprox.:739g. Dim.:13cm.
BASE: 325 €

217 — Salva gomada com flores em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), gomada com decoração relevada de flores
e folhagem. Sinais de uso. Peso aprox.:296g.
Dim.:27cm.
BASE: 250 €

219 — Garrafa em cristal bicolor e prata
Garrafa em cristal lapidado bicolor, da boémia,
com pega em prata portuguesa, contrates
javali II 833 (1887-1937), relevada e vazada
de motivos vegetalistas. Sinais de uso, tampa
provavelmente substituída. Dim.:38,5cm.
BASE: 180 €
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224 — Tinteiro em
prata
Prata portuguesa,
contraste javali
II 833 (18871937), decoração
relevada de animais
fantásticos, cartela e
mascarões, tinteiros
em vidro facetado,
com caneta. Sinais
de uso, falta sineta.
Peso aprox.:528g.
Dim.:29cm.
BASE: 300 €

220 — Garrafa
em cristal bicolor
e prata
Cristal da boémia
bicolor, lapidado
e facetado, com
monture em
prata portuguesa,
contraste javali II
833 (1887-1937).
Sinais de uso.
Peso aprox.:72g.
Dim.:38cm.
BASE: 250 €
221 — Bilheteira gomada de gradinha em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), gomada com decoração incisa de cartela
vegetalista, com gradinha de flores e pés vazados.
Sinais de uso. Peso aprox.:640g. Dim.:30cm.
BASE: 400 €

222 — Cesto hexagonal em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), fenestrado com bordo e pega de
folhagem em relevo. Peso aprox.:747g. Dim.:
21cm.
BASE: 300 €
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223 — Fruteiro em prata e cristal
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), fenestrado com pés relevados, recipiente
em criatal lapidado, bordo recortado. Falhas no
cristal. Peso aprox.:551g. Dim.:34cm.
BASE: 250 €

225 — Galheteiro em prata
Prata portuguesa, contraste javali
II 833 (1887-1937), vazado e
relevado com folagem, e cartelas,
galhetas em vidro facetado.
Sinais de uso, falta colher. Peso
aprox.:363g. Dim.:29cm.
BASE: 350 €

226 — Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1938-1984),
decoração incisa de vasos de flores, arandelas relevadas, bases
redondas com pés de garras e mascarões. Amolgadelas numa
base e arandelas. Peso aprox.:667g. Dim.:25,5cm.
BASE: 500 €
63

227 — Bilheteira ‘aves’ de gradinha em
prata
Prata portuguesa, contraste javali
833 II (1887-1937), decoração incisa
e guilhoché aves em lago, gradinha
vegetalista fenestrada, com três pés. Sinais
de uso. Peso aprox.:1284g. Dim.:39cm.
BASE: 600 €

231 — Bandeja com tesoura
de morrões em prata de
Lisboa, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste
de Lisboa (1870-1879),
marca de ourives ‘JFN’
(1870-1879), decoração
relevada de flores e
folhagem. Sinais de uso. Peso
aprox.:271g. Dim.:23cm.
BASE: 350 €

228 — Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1881937), marcada ‘Casimiro’, forma de balaústre,
decoração guilhoché. Pequenas amolgadelas. Peso
aprox.:695g. Dim.:25cm.
BASE: 500 €

229 — Dois talheres de servir
em prata francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, decoração
vazada, incisa e relevada de
motivos vegetalistas, com
cartela. Sinais de uso. Peso
aprox.:315g. Dim.:30cm.
BASE: 170 €
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230 — Bandeja com tesoura
de morrões, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste
do Porto (1843-1853),
marca de ourives não
identificado (1843-1853),
tesoura associada, com
contraste de Lisboa (18221843), decoração relevada
de flores. Sinais de uso. Peso
aprox.:331g. Dim.:25,5cm.
BASE: 300 €

232 — Bandeja e tesoura de
morrões em prata de Lisboa,
séc.XVIII
Prata portuguesa, contraste
de Lisboa atribuível ao
ensaiador-mór Luís Gonzaga
da Costa (1790-1795), marca
de ourives não identificado
(1750-1804), decoração
relevada com bordo de
conteados, tesoura com
mascarão. Sinais de uso.Peso
aprox.:290g. Dim.:21cm.
BASE: 350 €
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233 — Par de castiçais em prata do Porto
Prata portuguesa, contraste do Porto (18771881), marca de ourives de José Martins dos
Santos (1877-1881), decoração vegetalistas
relevada, base redonda com tês pés recortados.
Sinais de uso. Peso aprox.:953g. Dim.:27cm.
BASE: 650 €

236 — Naveta em prata
Prata portuguesa, contraste javali
II 833 (1887-1937), decoração
relevada de elementos vegetalistas,
uva e parra. Sinais de uso. Peso
aprox.:466g. Dim.:21cm.
BASE: 500 €

237 — Píxide em de
prata
Prata e prata
dourada, marcada,
decoração relevada
representando
cenas de Cristo no
caminho para o
Calvário, medelhões
com com figuras,
trigo. Sinais de uso.
Peso aprox.:800g.
Dim.:39cm.
BASE: 1000 €

234 — Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, séc.XIX, decoração floral incisa,
forma de balústre, base quadrada com pés de garras.
Sinais de uso. Peso aprox.:1235g. Dim.:23cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 600 €
235 — Leiteira em prata de Lisboa, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste de Lisboa (1822-1843),
marca de ourives atribuível a Joaquim Prudêncio Vital
Dinis (1812-1879), decoração lisa, com pés e pomo de
esferas. Sinais de uso. Peso aprox.:388g. Dim.:14,5cm.
BASE: 250 €
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238 — Coroa em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia
925 (após 1985),
decoração recortada
e relevada de
motivos vegetalistas
e cartelas de
enrolamentos, com
esfere encimada por
pomba. Sinais de uso.
Peso aprox.:168g.
Dim.:16cm.
BASE: 250 €
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239 — Caixa de rapé em prata Russa
Prata Russa 875, Moscovo, ensaiador
Aleksandr Alekseevich Smirnov,1878, ourives
‘AM’, decoração nielada de escultura em praça
de cidada. Sinais de uso. Peso aprox.:91,4g.
Dim.:8,4cm.
BASE: 450 €

240 — Caixa de rapé em prata Russa
Prata Russa 875, Moscovo, marca de ensaiador
de Veniamin Vasilyevich Savinsky, 1873,
decoração geomátrica nielada. Sinais de uso.
Peso aprox.:56,2g. Dim.:6cm.
BASE: 300 €

243 — Paliteiro ‘menino’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
decoração relevada
representando menino
segurando flor, grade
fenestrada, base redonda
com flores em relevo e pés
de garras. Sinais de uso. Peso
aprox.:211g. Dim.:18,5cm.
BASE: 225 €
246 — Paliteiro ‘caracol’ em
prata
Prata portuguesa, contrastes
coelho 835 e coruja ,
decoração cinzelada
representando caracol. Sinais
de uso. Peso aprox.:206g.
Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

241 — Caixa de rapé em prata Russa
Prata Russa 875, Moscovo, ensaiador Andreì
Antonovich Kovalbskiì, 1856, decoração incisa
de casario. Sinais de uso. Peso aprox.:49,5g.
Dim.:6cm.
BASE: 300 €
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244 — Paliteiro ‘elefante’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
decoração relevada
representando elefante, grade
fenestrada, base redonda
com flores em relevo e pés
de garra. Sinais de uso. Peso
aprox.:222g. Dim.:15cm.
BASE: 225 €
247 — Paliteiro ‘galos’ em
prata
Prata portuguesa, contrastes
coelho 835 e coruja, decoração
cinzelada representando galos
com cesto. Sinais de uso. Peso
aprox.:290g. Dim.:13,5cm.
BASE: 275 €

245 — Paliteiro ‘porco espinho’
em prata
Prata portuguesa, contrastes
coelho 835 e coruja, decoração
cinzelada representando
porco espinho, com base
redonda. Sinais de uso. Peso
aprox.:172g. Dim.:12,5cm.
BASE: 170 €

248 — Paliteiro ‘figurativo’ em
prata
Prata portuguesa, contrastes
coelho 835 e coruja, decoração
cinzelada representando figura
segurando taça. Sinais de uso.
Peso aprox.:79g. Dim.:13,5cm.
BASE: 80 €

242 — Caixa de rapé em prata Russa
Prata Russa 875, Moscovo, decoração incisa de
paisagem. Pequenos defeitos. Peso aprox.:57,3g.
Dim.:6,4cm.
BASE: 300 €
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249 — Paliteiro
‘ganso’ em prata
Prata portuguesa,
contraste javali
II 833 (18871937), decoração
incisa e cinzelada,
representando
ganso com galho.
Sinais de uso.
Peso aprox.:119g.
Dim.:18,3cm.
BASE: 120 €

251 — Paliteiro em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
decoração recortada e relevada
com pé de flores e folhagem,
base redonda com pés de garra.
Sinais de uso. Peso aprox.:127g.
Dim.:18cm.
BASE: 150 €
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252 — Paliteiro ‘heras’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
decoração recortada e relevada
representando tronco com
heras. Sinais de uso. Peso
aprox.:110g. Dim.:18,5cm.
BASE: 150 €

250 — Paliteiro
‘galináceos’ de
prata
Prata portuguesa,
contraste coelho
835 e coruja,
decoração
cinzelada e
relevada de casal
de galináceos
segurando cesta
e guarda-chuva.
Sinais de uso.
Peso aprox.:222g.
Dim.:13cm.
BASE: 225 €

253 — Paliteiro ‘jarra com flores’
em prata
Prata portuguesa, séc.XIX,
decoração recortada e relevada
de flores e folhagem, base
redonda com pés de garras.
Sinais de uso. Peso aprox.:121g.
Dim.:15,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 150 €

254 — Charuteira ‘putti’ em
prata
Prata francesa, séc.XIX,
decoração relevada
representando putti
com taça, base redonda
vazada com furação para
charutos. Sinais de uso. Peso
aprox.:143g. Dim.:22cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 500 €

255 — Paliteiro ‘Minerva’ em prata
do Porto, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste do
Porto (1853-1861), marca de
ourives (1836-1861), relevada
representando Minerva com mocho,
base quadrada vegetalista com
pés de garra. Sinais de uso. Peso
aprox.:257g. Dim.:21cm.
BASE: 350 €

256 — Gomil D. Maria em prata do Porto,
séc.XVIII/XIX
Prata portuguesa, contraste do Porto
(1790-1804), marca de ourives atribuível
a Bernardo José Sequeira (1783-1836),
decoração relevada de conteados e folhagem,
gravados vegetalistas e caneluras incisas.
Sinais de uso. Peso aprox.:1173g. Dim.:34cm.
BASE: 1200 €
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257 — Taça fruteira Neomanuelina
em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984), marca de
ourivesaria ‘Aliança’, recortada
com decoração incisa e relevada
estilo Neomanuelino, pés em forma
de peixes. Sinais de uso. Peso
aprox.:1165g. Dim.:36,5cm.
BASE: 600 €

258 — Grande candelabro ‘flamingo’ em prata do
Porto
Prata portuguesa, contraste do Porto (1877-1881),
marca de ourives atribuível a Guilherme Soares (18771886), cinzelada de ave pernalta, três lumes com
braços vegetalistas, base redonda com pés de garra.
Pequenas mossas. Peso aprox.:1938g. Dim.:60,5cm.
BASE: 800 €
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259 — Grande par de grandes candelabros figurativos em prata do Porto, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste do Porto (1861-1867), marca de ourives Abel Augusto de Lemos
(1853-1881), decoração cinzelada, vazada e recortada, de figuras segurando cornucópias com 4
lumes, hastes vegetalistas. Sinais de uso.Peso aprox.:4372g. Dim.:50cm.
BASE: 3500 €
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262 — Grande centro de mesa floreira em prata e cristal
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), decoração vazada e relevada de grinaldas
florais, cartelas, cornucópias de flores, pés de garra, taças em cristal lapidado, plateau oval com
espelho. Sinais de uso. Peso aprox.:1208g. Dim.:60,5cm.
BASE: 1500 €

260 — Faqueiro em prata
Prata portuguesa, contraste javali II
833 (1887-1937), para doze pessoas,
decoração guilhoché com cartela
vegetalista. Sinais de uso. Peso total
aprox.:6083g. Dim.:de 10cm a 30cm.
BASE: 2500 €

261 — Licoreiro
França, séc.XIX, suporte
em metal prateado,
com quatro garrafas
e dezoito cálices de
pé em cristal lapidado
‘ponta de diamante’.
Sinais de uso, oxidação.
Dim.:37cm.
BASE: 400 €
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263 — Caixa arte nova em
majólica WMF e prata
Alemanha, c.1900, majólica
WMF polícroma vidrada
de decoração geométrica
estilizada, com monture em
prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
recortada e relevada com
grinaldas. Marcada. Sinais de
uso. Dim.:16,5x27x16cm.
BASE: 350 €
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264 — Galheteiro em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937),
com cartela de elementos florais, galhetas em vidro com
decoração de gravados florais a ácido. Sinais de uso, uma
tampa com defeito. Peso aprox.:562g. Dim.:36,5cm.
BASE: 300 €
266 — Salva bilheteira
monogramada em prata do
Porto
Prata portuguesa, contraste
do Porto (1881-1886), marca
de ourives de Augusto César
Trindade Machado (18771886), decoração guilhoché
de cartela monogramada e
flores, com três pés. Pequenas
amolgadelas no bordo. Peso
aprox.:335g. Dim.:23cm.
BASE: 250 €
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265 — Jarro em vidro e prata
Jarro em vidro verde com decoração
vegetalista a branco, com tampa em prata
portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), relevada Dim.:35,5cm.
BASE: 350 €

267 — Jarra arte nova em
vidro
Boémia, c.1900, jarra solitário
em vidro e vidro coalhado,
com suporte em metal
prateado, gomado e relevado.
Sinais de uso. Dim.:28,7cm.
BASE: 100 €

268 — Cesto com asa em
prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
fenestrado com bordo
recortado e relevado de
conchas e flores. Sinais de uso.
Peso aprox.:604g. Dim.:34cm.
BASE: 650 €

269 — Porta-retrato oval em
prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração vazada e relevada
com elmentos vegetalistas
e conteados. Sinais de
uso. Peso aprox.:107,3g.
Dim.:23,5x13cm,
interior:17,5x12cm.
BASE: 180 €

270 — Porta retratos duplo em
prata
Prata portuguesa, com laço
e flores em relevo. Sinais
de uso. Peso aprox.:88,8g.
Dim.13,5x17cm,
interior:10x7,3cm. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 200 €

271 — Dois porta-retratos
redondos em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração vazada e relevada
de laços e flores, com bordos
de conteados. Sinais de uso.
Peso aprox.:49,2g. Dim.
exterior:8x6cm e 10x7,5cm.
BASE: 220 €

272 — Porta-retrato em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1937-1987),
decoração lisa. Sinais de
uso. Peso aprox.:86,6g.
Dim.:24,3x18cm,
interior:22,5x16,5cm.
BASE: 180 €

273 — Porta-retratos em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984),
decoração relevado
com cartelas nos cantos.
Sinais de uso. Peso
aprox.:32,7g. Dim.:16x11cm,
interior:14x9cm.
BASE: 120 €

274 — Porta-retratos em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984),
decoração relevada de
conteados. Sinais de uso. Peso
aprox.:24,2g. Dim.:13,5x9cm,
interior:12,3x7,9cm.
BASE: 80 €
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275 — Salva, jarro e taça em prata
Prata portuguesa, contrastes javali II 833
(1887-1937), alemã 800 e Sueca 833 com
contraste águia 833, decoração relevada com
cartelas, volutas e concheados. Sinais de uso.
Peso aprox.:255g. Dim.: de 8cm a 18,5cm.
BASE: 60 €
278 — Tambuladeira em prata
francesa, séc.XVIII
Prata francesa, marcas do séc.
XVIII, decoração lisa, com
inscrição ‘..Fremondiere M A
La P Sur Loire’. Sinais de uso.
Peso aprox.:61,2g. Dim.:10cm.
BASE: 170 €
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276 — Salva bilheteira monogramada em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (19381984), decoração relevada e recortada de
flores e volutas, cartela com monograma inciso
ao centro, com três pés. Sinais de uso. Peso
aprox.:127g. Dim.:17,3cm.
BASE: 60 €

279 — ROSAS & Cª - Caixa
de selos em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
ourives de José Pereira Reis
(1916-1990), marcada ‘Rosas
& Cª.’, decoração vegetalista
vazada, inscrição ‘selos’ a
esmalte, placa de tartaruga
símile. Sinais de uso. Peso
total aprox.:129g. Dim.:9,5cm.
BASE: 250 €

280 — Cigarreira
monogramada em prata
Prata Alemã, 800, decoração
lisa com aplicação de
safiras e rubis, monograma
inciso. Sinais de uso. Peso
aprox.:96,9g. Dim.:8,5cm.
BASE: 250 €

281 — EVERSHARP - Caneta
‘VVAHL Pen’
EUA, caneta em metal com
banho de ouro, com estojo.
Marcada. Sinais de uso.
Dim.:11cm.
BASE: 30 €

282 — MONTBLANC Caneta Boheme Rouge Ruby
Caneta em laca e metal
dourado, clip com rubi
sintético, ref.GZL023304.
Marcada. Sinais de uso.
Dim.:22,5cm.
BASE: 500 €

284 — OMEGA - Relógio de pulso em ouro
Caixa em ouro, 750, Helvetia, ref,10783218,
movimento mecânico de corda manual, 17 rubis,
ref.10847628, bracelete em pele. Em marcha.
Marcado. Sinais de uso. Dim.:27mm.
BASE: 1000 €

283 —
MONTBLANC
- Esferográfica
Marilyn Monroe
Esferográfica
em resina de cor
branca e metal
com dourado rosa,
clip com pérola
de cultura, ref.
MBKK5KFK0,
com assinatura no
terminal. Marcada.
Dim.:13,5cm.
BASE: 350 €

285 — OMEGA - Relógio de pulso em ouro ref.
162025
Caixa em ouro 750, Helvetia, ref.162025,
automatic square, movimento automático, 24
Jewels, ref.23042360, bracelete em pele de cor
castanha, em marcha. Marcado. Sinais de uso.
Dim.:33mm.
BASE: 1000 €
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286 — HEUER - Relógio de pulso Camaro
7743
Em aço, movimento mecânico de corda manual,
ref.73443, calibre 7743. Com bracelete em
pele. Em marcha. Marcado. Sinais de uso.
Dim.:37mm.
BASE: 2750 €

287 — ROLEX - Relógio Oyster Perpetual
Submariner ref. 5513
Em aço, movimento mecânico automático,
modelo Submariner ref.5513, 26 rubis, em
marcha. Com caixa, sem documentos. Marcado.
Sinais de uso. Dim.:40mm.
BASE: 8500 €

290 — SEIKO - Relógio de
pulso Kakume
Cronógrafo automático em
aço, movimento mecânico
ref. 6138-0030, data, dia da
semana, resistente à água.
Marcado. Sinais de uso.
Tampa do fundo substituida.
Dim.:42,5mm.
BASE: 500 €

291 — SEIKO - Relógio de
pulso Bullhead
Cronógrafo automático em
aço, movimento mecânico
ref. 6138-0040, data, dia da
semana, resistente à água.
Marcado. Sinais de uso.
Dim.:43mm.
BASE: 500 €

293 — BULGARI - Relógio de pulso Ergon
Relógio em aço, movimento automático, ref. EG
40 S CH, D0259, mostrador preto com vidro
safira. Em marcha. Dim.mostrador:40mm.
BASE: 2000 €

288 — PATEK PHILIPPE - Relógio de pulso
em ouro
Ouro branco 750, Helvetia, ref.2170733 3566
1, mecânico de corda manual, ref. 1169310, 18
rubis. Em marcha. Marcado. Peso total:79,2g.
Dim.:31mm.
BASE: 7000 €
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292 — SEIKO - Relógio de
pulso 6139-6015
Cronógrafo, movimento
mecânico automático, em
aço, mostrador azul eléctrico,
modelo 6139-6015, resistente
à água 70m. Em marcha.
Marcado. Sinais de uso. Dim.:
39cm.
BASE: 400 €

294 — CHOPARD - Relógio de pulso em ouro
Relógio com caixa oval em ouro 750, contraste
Helvetia, de mecânico de corda manual, ref.
2031/23399, bracelete em pele castanha. Sinais de
uso. Marcado. Dim.mostrador:3,6x3,2cm.
BASE: 1500 €

289 — CARTIER - Relógio de pulso Santos
Relógio em aço, modelo Santos must de Cartier,
de quartzo, ref.8192506701, mostrador com
numeração romana, vidro de safira e coroa
com safira sintética, com estojo. Sinais de uso.
Dim.:35mm.
BASE: 1800 €
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295 — Covilhete ‘Blue Canton’ da Vista Alegre
Porcelana moldada e vidrada com decoração
azul e branco, ‘Blue Canton’, encomenda de
Mottahedeh, reprodução da porcelana chinesa
de exportação. Marcada. Dim.:21cm.
BASE: 30 €

296 — Prato coberto da Vista Alegre ‘Blue
Canton’
Porcelana moldada e vidrada com decoração
azul e branco, ‘Blue Canton’, encomenda de
Mottahedeh, reprodução da porcelana chinesa
de exportação. Marcada. Dim.:26cm.
BASE: 150 €

299 — Dois potes pequenos ‘Samurai’ da Vista
Alegre
Par de potes em porcelana moldada, decoração
policroma e a ouro, ‘samurai’. Marcados.
Dim.:23,5 cm.
BASE: 80 €

300 — Par de potes com tampa ‘Samurai’ da
Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração
polícroma e a ouro. Marcados. Dim.:25,5 cm
BASE: 150 €

297 — Cachepot ‘cantão’ em porcelana da
Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista Alegre,
decoração a azul e branco e a ouro ‘Blue
Canton’, Marcada Ed. Mottahedeh, Historic
Charleston. Marca (1980-1992). Dim.:17cm.
BASE: 150 €

298 — Dois cachepots ‘samurai’ da Vista Alegre
Porcelana moldada, decoração policroma e a
ouro, decoração ‘Samurai’. Marca 1980-1997.
Uma base com cabelos. Dim.:24cm.
BASE: 150 €

301 — Caixa com tampa ‘Samurai’ da Vista
Alegre
Porcelana moldada, decoração policroma e a
ouro, decoração ‘Samurai’. Marca 1980-1992.
Sinais de uso. Dim.:13,5cm.
BASE: 40 €

302 — Duas caixas com tampa ‘Samurai’ da
Vista Alegre
Par de caixas com tampa em porcelana moldada,
decoração polícroma e a ouro, ‘samurai’.
Marcados. Dim.:23,5 cm.
BASE: 120 €
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304 — Escultura
figurativa em
biscuit da Vista
Alegre
Figura feminina
em biscuit da
Vista Alegre,
decoração
monocroma a
branco. Marca
1947-1968.
Dim.:27,3cm.
BASE: 100 €

303 — Par de figuras femininas em biscuit da
Vista Alegre
Par de esculturas em biscuit da Vista Alegre
figuras femininas românticas. Marcadas.
Dim.:28 e 28,5 cm.
BASE: 300 €
305 — Nossa Senhora de Fátima da Vista Alegre
Biscuit moldado e relevado da Vista Alegre, com
representação de Nossa Senhora de Fátima.
Marcada. Dim.:20cm.
BASE: 50 €
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307 — Escultura mulher com menino em
biscuit Vista Alegre, Charles Parks
Biscuit da Vista Alegre, decoração
monocroma a branco com representação
de mulher com menino ao colo,
numerada 22/500. Marcada. Assinada
‘Parks’ e datada de 1971. Dim.:57 cm.
BASE: 1000 €
306 —
Escultura de
Santa Joana
Princesa em
biscuit da Vista
Alegre
Escultura em
biscuit moldado
da Vista Alegre
decoração
monocroma
a branco
representando
Santa Joana
com a cruz,
assinada J.
Figueiredo e
datada 1982.
Marcada.
Dim.:27cm.
BASE: 200 €

308 — Nossa Senhora da Conceição
em porcelana da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista
Alegre, com decoração polícroma e
ouro com representação da Nossa
Senhora da Conceição, com respectiva
base de redoma . Sinais de uso, ínfimas
faltas. Marcada. Dim (total).:29,5cm.
BASE: 300 €

310 — Grupo de
catatuas em biscuit
da Vista Alegre
Escultura em biscuit
moldado e relevado
com decoração
monócroma a
branco. Marca na
base. Sinis de uso,
pequeno restauro
numa das penas da
cauda. Dim.:49cm.
BASE: 400 €

309 — Duas esculturas em biscuit pássaros da Vista Alegre
Duas esculturas em biscuit moldado e relevado da Vista
Alegre, decoração monocroma a branco. Marcados.
Dim.:12,5cm.
BASE: 40 €
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311 — Cachepot ‘uva e parra’ em porcelana
da Vista Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração
polícroma e a ouro com parras de uvas.
Marca de 1947-1968. Dim.:28,5 cm.
BASE: 50 €

313 — Talha ‘Silvério’ da Vista
Alegre
Porcelana moldada e relevada
da Vista Alegre, decoração
polícroma e a ouro, pintada
à mão. Marca 1980-1992.
Dim.:25cm.
BASE: 500 €
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312 — Centro de mesa oitavado ‘Frutos’ da Vista
Alegre, Mottahedeh
Porcelana moldada e vidrada da Vista Alegre,
decoração polícroma e a ouro com frutos e insectos,
colecção Mottahedeh. Marcada. Dim.:31 cm
BASE: 70 €

316 — Conjunto em biscuit com puttis
315 — Par de casal galante em biscuit
França, séc.XX, biscuit moldado e relevado
Alemanha, séc.XIX, par de esculturas em
com representação de puttis, decorado a ouro.
biscuit, com decoração polícroma e ouro
Desgaste no ouro. Dim.: 29x33 cm.
representando homem e mulher. Marcado na
BASE: 180 €
base. Dim.:48,5cm.
BASE: 350 €
319 — Boneca em Biscuit,
318 — Duas floreiras
317 — Pia de água benta em
JULES STEINER
figurativas em biscuit Alemão
biscuit, Senhora das Graças
Boneca francesa, cabeça em
Alemanha, marcadas ‘DEP’
EUA, séc.XIX/XX, escultura
biscuit, boca fechada, corpo,
numeradas 9274, biscuit
em biscuit moldado e relevado
braços e pernas articuladas
moldado e relevado,
com zonas polícromas a
em compósito, roupa antiga,
polícromo, representado casal
prateado, e pia de água benta
peruca de cabelo natural,
vitoriano em piquenique.
em casquinha americana
marcada ‘A 11 Paris’. Sinais de
Pequenos restauros, sinais de
marcada ‘Wallace Bros Silver
uso, defeitos e restauro. Dim.:
uso. Dim.:26,5cm.
Co.’. Sinais de uso. Dim.:40cm. BASE: 100 €
48 cm.
BASE: 150 €
BASE: 600 €
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320 — Guarda jóias em porcelana francesa
Porcelana francesa, XX, vidrada com
decoração polícroma e ouro com reservas com
figuras em paisagem. Marcada. Dim.:17cm.
BASE: 120 €

323 — Pote ‘querubins’ em porcelana
Porcelana italiana, séc. XX, decoração
policroma e relevada com querubins. Marcado
na base. Dim.:38 cm.
BASE: 100 €
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321 — Duas pequenas ânforas em porcelana
de Dresden
Alemanha, XX, porcelana Dresden, moldada
e relevada, polícroma e a ouro de motivos
florais, pegas em forma de cabeça de carneiros.
Marcadas. Sinais de uso. Dim.:21,5cm.
BASE: 100 €

325 — Par de jarras ânfora estilo Sèvres
Porcelana francesa, XX, de vidrada com
decoração polícroma predominantemente a
rosa e ouro, com motivos florais, asas relevadas.
Marca na base. Dim.:28 cm.
BASE: 100 €

326 — Par de jarras em porcelana Velho Paris
Porcelana moldada francesa, séc.XIX, bordo e
asas recortadas, decoração relevada, polícroma
e a ouro com motivos florais. Falhas, restauros.
Dim.:37 cm
BASE: 200 €

327 — Boleira em faiança Mettlach
Alemanha, séc. XIX, decoração polícroma com
motivos florais e vegetalistas. Tampa e asa
em bronze, marcada mettlach. Sinais de uso.
Dim.:18 cm
BASE: 60 €

328 — Par de jarras canudos com cabeças de
anjo
Porcelana francesa estilo sèvres, séc. XX, biscuit
moldado vidrado e desvidrado com decoração
polícroma a rosa e ouro, com cabeças de anjo.
Marcada na base Dim.:26 cm.
BASE: 200 €

322 — Tinteiro e areeiro em porcelana Velho
Paris
França, séc.XIX, porcelana vidrada com
decoração polícroma e ouro de motivos
florais e vegetalistas. Sinais de uso, restauros.
Dim.:29cm.
BASE: 150 €
324 — Dois pratos belle-époque em porcelana
Porcelana francesa, séc.XIX, moldada e
relevada, dcoração polícroma e a ouro,
representando figuras em bosque invernal.
Sinais de uso. Dim.:33,5cm.
BASE: 250 €
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329 — SÈVRES Ânfora em porcelana e
bronze
Porcelana francesa
de Sévres, séc.XIX,
polícroma e a ouro
de reservas com cenas
galantes, monture e
asas em bronze. Pintura
assinada. Marcado na
base. Dim.:38 cm.
BASE: 250 €

331 — Grande jarrão
com monture em bronze
atribuível e Sèvres
Porcelana francesa,
séc. XIX, decoração
monocroma a azul
cobalto atribuível a Sèvres,
monture em bronze
dourado com forma de
grinaldas e asas em forma
de leões. Sinais de uso.
Dim.:53 cm.
BASE: 350 €
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332 — Jarra azul ‘Figura Feminina’ em vidro
Boémia séc.XIX/XX, jarra em vidro branco
e azul cobalto com decoração polícroma e a
esmaltes, de medalhão com figura feminina.
Sinais de uso, desgaste. Dim.:36cm.
BASE: 60 €

333 — Par de Jarras Arte Nova
Boémia, séc. XIX/XX, Em vidro polícromo
e ouro. Sinais de uso, desgaste no dourado.
Dim.:20,5 cm.
BASE: 80 €

334 — Duas jarras Arte Nova
França, c.1900, em vidro bicolor verde com
decoração a ouro com elementos vegetalistas.
Sinais de uso, faltas no dourado. Dim.:34,5 cm
BASE: 150 €

335 — Par de solitários em vidro
França, c.1900, vidro esverdeado com decoração
vegetalista a dourado. Sinais de uso. Dim.:33,5
cm
BASE: 150 €

330 — Ânfora em
porcelana francesa
Porcelana francesa,
atribuível a Limoges,
séc.XIX/XX, decoração
polícroma vidrada e
a ouro com reseras
de flores efígie
masculina, pegas com
mascarões. Sinais de uso.
Dim.:62cm.
BASE: 350 €
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336 — Floreira romântica em bronze
França, séc.XIX, bronze dourado vazado
com floreiras em vidro lapidado, aneleiras em
mármore. Sinais de uso. Dim.:32,5 cm
BASE: 120 €

338 — BACCARAT Conjunto de garrafa de noite
e copo
França, cristal lapidado
bicolor. Sinais de uso,
esbeiçadela na base do copo.
Marca no copo ‘Baccarat,
deposé’. Dim.:10 a 18 cm
BASE: 100 €
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337 — Toilette com floreira Arte Nova
França, c.1890, metal dourado, decoração
relevada com flores e parras de uva, floreiras
e aneleira em vidro lapidado e decorado com
motivos florais, espelho no centro. Sinais de uso,
oxidação. Dim.:34 cm
BASE: 120 €
340 — Floreira ‘gato’ em
339 — Duas jarras em cristal
porcelana
Atlantis
França, séc.XIX, escultura em
Par de jarras em cristal fosco
porcelana moldada, vidrada
Atlantis, decoração polícroma
e relevada, com decoração
e ouro com motivos florais
polícroma em forma de gato
pintados à mão. Marcada na
com bola. Marca na base.
base. Marcas possessórias.
Sinais de uso. Dim.:16cm.
Dim.:24,5 cm
BASE: 70 €
BASE: 80 €

341 — Jarra com tampa em vidro coalhado
Boémia, séc.XVIII, decoração polícroma e ouro
com elementos florais. Sinais de uso, desgaste
no ouro. Dim.: 19 cm.
BASE: 60 €
343 — Caneca em vidro
coalhado
Boémia, Séc. XIX, decoração
floral e vegetalista polícroma e
a ouro. Dim.:12 cm
BASE: 50 €

342 — Par de jarras em vidro coalhado
Boémia, Séc. XIX, decoração floral e vegetalista
polícroma e a ouro. Dim.:18,5 cm
BASE: 100 €
345 — Jarra com asas em
vidro coalhado
Boémia, séc. XIX, em vidro
344 — Jarrinha em vidro
coalhado moldado com
coalhado
decoração polícroma e
Boémia, Séc. XIX, decoração
ouro com elementos florais
polícroma e ouro com
e vegetalistas, asas com
decoração floral e vegetalista
decoração relevada. Sinais
com grinaldas. Dim.:12 cm
de uso, desgaste na pintura.
BASE: 40 €
Dim.:16,5 cm
BASE: 60 €
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351 — Garrafa em cristal
double
Boémia, séc.XX, pequena
garrafa em cristal double,
decoração facetada e
lapidada. Dim.: 30 cm.
BASE: 100 €

346 — Par de pinhas de corrimão
Europa, séc.XIX, vidro opaco relevado azul,
com terminais em bronze. Sinais de uso.
Dim.:19,5 e 17,5 cm
BASE: 100 €
348 — Grande Jarra
‘Julgamento de Páris’ em
cristal
Portugal, 1949, Jarra em
cristal lapidado bicolor,
decorado a ácido com cena da
mitologia grega, assinado e
datado. Dim.:35x25 cm
BASE: 300 €
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352 — Grande jarra em vidro lapidado
Boémia, meados séc.XX, jarra em vidro
lapidado, decoração vegetalista estilizada.
Sinais de uso. Dim.: 33,5cm.
BASE: 200 €

347 — Pinha de corrimão em vidro verde
Boémia, séc.XIX, vidro colorido moldado, com
terminais em bronze. Sinais de uso. Dim.:15 cm
BASE: 60 €

349 — Par de jarras ‘flores’
Atlantis
Par de jarras em vidro
fosco pintados à mão com
decoração polícroma e ouro
com motivos florais, marcas
possessórias. Marcada Atlantis
na base. Dim.:31 cm
BASE: 200 €

350 — L. GAMA - Jarra em
vidro opaco
vidro opaco com decoração
a ouro no bordo e pintado
à mão com motivos florais,
Assinada L. Gama e datada de
1989. Sinais de uso.Dim.:35
cm
BASE: 120 €

353 — Copo e jarra em cristal ‘Marquês
de Pombal’
Marinha Grande, copo e jarra em cristal
relevado com representação e inscrição
‘Marquez de Pombal comemoração do II
centenário da morte (1782-1982)’. Dim.:
18 a 23,5 cm
BASE: 100 €
354 — Balde de gelo com pinça em prata
Em cristal lapidado, com monture em metal,
pinça em prata francesa 950, contrates Minera,
marca de ourives de Ernest Cardeilhac (18511904). Sinais de uso. Peso aprox.:87,3g Dim.
balde:22,5cm, pinça:15cm.
BASE: 250 €

355 — BACCARAT - Jarro em cristal
Cristal de Baccarat, decoração facetada, Marcado.
Dim.:23,5 cm
BASE: 100 €

95

356 — STEFANO TOSO - Jarra em vidro
Murano
Vidro incolor com inclusões a ouro. Assinado
‘Toso, Murano’. Dim.: 30 cm.
BASE: 280 €

358 — Cigarreira em prata
Prata Europeia, 800,
decoração incisa de ave entre
elementos vegetalistas. Sinais
de uso. Peso aprox.:55,2g.
Dim.:7,5cm.
BASE: 40 €
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357 — STEFANO TOSO - Jarra murrine em
vidro Murano
Jarra modernista em vidro vermelho de Murano,
decoração ‘murrina’. Assinada ‘Stefano Toso,
Murano’. Dim.: 28 cm.
BASE: 180 €

359 — Caixa em prata turca
Prata Turca, c.1900,
decoração incisa de lótus e
enrolamentos de lótus, interior
em prata dourada. Sinais
de uso. Peso aprox.:268g.
Dim.:15cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 250 €

360 — Fosforeira em prata
indiana
Prata, decoração cinzelada
e enrolamentos vegetalistas,
com inscrição. Sinais de uso.
Peso aprox.:60,5g. Dim.:7cm.
Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 150 €

362 — Castiçal art deco em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984), baixo
361 — Taça estilo D. João V
com dois lumes, relevado de
em prata
motivos florais. Sinais de uso. 363 — Bule em prata marroquina
Prata portuguesa, contraste
Peso aprox.:242g. Dim.:20cm. Marrocos, séc.XX, preta com
águia 833 (1938-1984),
BASE: 200 €
decoração relevada de cartelas e
decoração vazada e relevada
flores, assente em quatro pés, marca
de concheados e volutas, estilo
na base ‘Moulay Hassan, Fabrication
D. João V. Pé amolgado. Peso
Darelberrad’. Sinais de uso. Peso
aprox.:362g. Dim.:26,5cm.
aprox.:806g. Dim.:23cm. Ao abrigo
BASE: 275 €
DL 120/2017.
BASE: 400 €
364 — Par de jarras ‘rosas’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração de gomos e relevada com
rosas. Pequenas amolgadelas. Peso aprox.:444g.
Dim.:18cm.
BASE: 250 €

365 — Jarra de volutas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração incisa e relevada de concheados,
volutas e cartelas. Sinais de uso. Peso aprox.:568g.
Dim.:30cm.
BASE: 250 €
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366 — Salva bilheteira ‘margaridas’ em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1938), bordo recortado e relevado com
margaridas, monograma inciso. Sinais de uso.
Peso aprox.:262g. Dim.:28cm.
BASE: 220 €
368 — Duas salvas e cinzeiro
em prata
Prata portuguesa, contarste
javali II 833 (1887-1937),
decoração recortada,
relevada e vazada de motivos
vegtalistas, concheados,
cartela e figura feminina.
Sinais de uso. Peso
aprox.:267g. Dim.: de 12,5cm
a 18,5cm.
BASE: 100 €

98

367 — Dois fruteiros fenestrados em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração fenestrada de elementos
vegetalistas e de uva e parra. Pequenas
amolgadelas. Peso aprox.:317g. Dim.: 17,5cm e
23cm.
BASE: 150 €

369 — Duas salvas pequenas
em prata francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, marcas de
ourives ‘FP’ e ‘Maison
Cardeilhac’ (1851-1904), Peso
aprox.:322g. Dim.:16,8cm e
17,5cm.
BASE: 170 €

370 — PUIFORCAT - Duas
colheres de servir em prata
francesa
Prata francesa, contraste
Minerva 950, marca de
ourives de Emile Puiforcat
(reg.1857), decoração relevada
com terminais em forma de
concheados. Sinais de uso.
Peso aprox.:211g. Dim.:26cm.
BASE: 170 €

371 — GOMES DA PÓVOA - Pequena
bandeja em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após
1985), 1º título, marca de ourives ‘ A. Gomes
F.º, Póvoa de Varzim’, assinado, decoração
incisa com brasão. Marcas possessórias. Peso
aprox.:136g. Dim.:11,5cm.
BASE: 120 €

372 — Cesto de pão em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), decoração de vime. Sinais de uso. Peso
aprox.:183g. Dim.:17cm.
BASE: 110 €

374 — Caixa joalheiro
Metal prateado, com decoração cinzelada de
folhagem, interior com compartimentos para
jóias. Sinais de uso. Dim.:5x23x9,5cm.
BASE: 80 €

375 — Pinça para gelo em prata Espanhola
Prata espanhola, marcada ‘Meneses Madrid’,
decoração relevada de volutas e flores, com garras
nas extremidades. Sinas de uso. Peso aprox.:61,8g.
Dim.:16cm.
BASE: 50 €

373 — Caixa para comprimidos
em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração relevada de
enrolamentos vegetalistas com
cartela. Sinais de uso. Peso
aprox.:25,3g. Dim.:48cm.
BASE: 80 €
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376 — Doze colheres de chá em prata
Prata portuguesa, contrastes javalui II 833
(1887-1937), lisas com terminais de caninhas.
Sinais de uso. Peso aprox.:225g. Dim.:12,5cm.
BASE: 70 €

377 — Doze colheres de café e colher de açúcar
em prata
Prata portuguesa, contarste javali II 833 (18871937), cabo de torcidos e terminal em pináculo.
Sinais de uso. Peso aprox.:124g. Dim.:10,8cm e
13,7cm.
BASE: 70 €

380 — MAPPIN & WEBB - Cafeteria em prata
inglesa
Prata inglesa 925, marca ‘Mappin & Webb,
London’, decoração relevada de caninhas, pega
e pomo em madeira. Sinais de uso, pomo solto.
Peso total aprox.:569g. Dim.:26cm.
BASE: 300 €

378 — Conjunto de colheres prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871938) e prata espanhola, marcada ‘Meneses,
Madrid’, decoração relevada de elemento
vegetalistas e incisa com cartelas. Sinais de uso.
Peso aprox.:1122g. Dim.: de 12cm a 20,5cm.
BASE: 300 €

379 — Doze facas sobremesa
Facas com cabos em prata relevada, decoração
de motivos vegetalistas e laços. Sinais de uso.
Peso total:516g. Dim.:18,5cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 120 €

382 — Conjunto de escritório com prata
Conjunto em prata portuguesa, contraste javali
II 833 (1887-1937), decoração relevada, com
plástico simile tartaruga, vidro e madeira, com
estojo. Sinais de uso. Peso aprox.:43,9g. Dim.:
de 7,5cm a 24cm.
BASE: 180 €

381 — Cafeteira em prata inglesa
Prata inglesa 925, Londres, 1896, decoração
relevada de cartelas e flores, bordos com
conteados. Sinais de uso, restauros. Peso total
aprox.:558g. Dim.:27cm.
BASE: 250 €

383 — Cinco aves em prata
Esculturas em prata cinzelada representando
aves, prata Europeia, duas com contraste inlgês
925, de Londres 1921, vestígios de polícromia.
Sinais de uso. Peso aprox.:335g. Dim.: de 2cm
a 9cm.
BASE: 350 €
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384 — Colar em malaquite e ouro
Colar de contas em malaquite com fecho
em ouro amarelo, contraste veado 800. Dim.
aberto:38cm.
BASE: 300 €

386 — Anel em ouro branco
com ametista
Ouro branco, contraste veado
800, com ametista lapidação
baguette. Defeito na ametista.
Peso total:9,3g. Med.:11,5.
BASE: 650 €

385 — Colar em lápis lazuli e ouro
Colar de contas em lápis lazuli, com fecho em
ouro, contraste carneiro 800. Dim.aberto:45cm.
BASE: 300 €

387 — Colar modernista em
prata e coral
Prata, contraste águia 925, e
contas em coral vermelho.
Sinais de uso. Peso total:138g.
Dim.:49cm.
BASE: 125 €

388 — Grande terço
em madrepérola e
prata
Ibérico, séc.XVIII/
XIX, contas em
madrepérola com
cristo em metal
e Nossa Senhora
em prata vazada
e relevada. Com
estojo. Dim.:70cm.
BASE: 200 €
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401 — Paliteiro gato de Manuel Mafra
Faiança das Caldas, séc. XIX, fabrico de
Manuel Mafra com representação de gato.
Pequenas faltas. Dim.:10 cm
BASE: 120 €

403 — Paliteiro sapateiro em
faiança das Caldas
Escultura em faiança das
caldas com decoração
desvidrada e polícroma com
figura de sapateiro. Marcada.
Sinais de uso. Restauro.
Dim.:12 cm
BASE: 250 €
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402 — Paliteiro em faiança
Em faiança vidrada com decoração polícroma,
pé em tronco e taça com borboletas. Pequenas
falhas e defeitos. Dim.:13 cm
BASE: 100 €

404 — Paliteiro cabeça zé
povinho em faiança das
Caldas
Faiança das Caldas da Rainha,
fabrico de José Francisco de
Sousa Filho, finais do séc.XIX,
decoração relevada vidrada e
desvidrada. Marcada. Sinais
de uso, falhas. Dim.: 9 cm.
BASE: 140 €

406 — Cavalo em faiança das Caldas, José Belo
Faiança das Caldas da Rainha, meados séc.XX,
decoração polícroma. Marca na base ‘José Belo,
Caldas da Rainha’. Pequenas faltas na pintura.
Dim.:31 cm
BASE: 280 €

407 — Cabeça de cavalo em faiança Bordalo
Pinheiro
Escultura em faiança das Caldas, início séc. XX,
decoração polícroma e vidrada, de fixar na
parede. Marcada na base. Dim.: 21 cm
BASE: 150 €

408 — Quadra de azulejos Hispano-Mouriscos,
Bordalo Pinheiro
Painel com quadra de azulejos em faiança das
Caldas, fabrico de Bordalo Pinheiro, inicios séc.
XX, decoração polícroma e relevada. Moldura
em acrílico. Sinais de uso. Dim. Total:40x40cm
BASE: 300 €

409 — Prato ‘Sapo’ em faiança de Rafael
Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de
Bordalo Pinheiro, meados séc.XX, decoração
polícroma em alto relevo com sapo. Marca
circular. Desgaste no vidrado. Dim.:32 cm
BASE: 180 €

405 — Zé povinho das papas
Escultura em faiança das
Caldas, séc. XX, com a
representação de Zé Povinho
a comer papas. Decoração
polícroma vidrada e
desvidrada. Sinais de uso.
Dim.: 10 cm
BASE: 180 €
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410 — Prato ‘Flores’ em
Faiança das Caldas, José A.
Cunha
Faiança das Caldas, fabrico
José A. Cunha, decoração
polícroma em relevo com
ramo de flores. Sinais de uso,
mínimas falhas. Dim.:26,5 cm
BASE: 200 €

413 — Prato ‘Musgo’ em
faiança de José Cunha
Faiança das Caldas da
Rainha, fabrico de José A.
Cunha, finais do séc.XIX,
decoração polícroma em
relevo, representando insectos
e cobra. Marcada. Mínimas
falhas. Dim.:24 cm
BASE: 280 €

414 — Jarro ‘lagartos’ em
Faiança de Manuel Mafra
Em faiança das Caldas da
Rainha, decoração polícroma
em relevo com representação
de lagartos. Marcada Manuel
Mafra, Filho. Faltas e defeitos.
Dim.:25,5 cm
BASE: 280 €

411 — Prato ‘Ramo de Flores’ em Faiança das
Caldas, José A. Cunha
Faiança das Caldas, fabrico José A. Cunha,
decoração polícroma em relevo com ramo de
flores. Sinais de uso, mínimas falhas. Dim.:27
cm
BASE: 200 €
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412 — Jarra meninos em faiança de Manuel
Mafra
Faiança das Caldas, séc. XIX, fabrico atribuível a
Manuel Mafra, decoração polícroma e relevada
de motivos vegetalistas e meninos. Mínimos
restauros no bordo. Dim.:30,5 cm
BASE: 700 €

415 — Garrafa figurativa ‘mulher com viola’ em
faiança de Manuel Mafra
Faiança das Caldas da Rainha, séc. XIX, fabrico
Manuel Mafra, decoração polícroma vidrada com
representação de mulher tocando viola. Pequenas faltas
e defeitos. Marcada na base. Dim.: 21 cm
BASE: 200 €
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416 — Prato ‘Fábula Lobo e
Cordeiro’ em faiança Bordalo
Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha,
de Bordalo Pinheiro, decoração
em relevo com representação
de uma fábula. Marca circular
na base. Dim.: 27,5 cm.
BASE: 250 €

417 — Prato ‘perús’ em faiança
Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha,
séc. XX, fabrico de Bordalo
Pinheiro, decoração polícroma
vidrada em alto relevo com
representação de perús. Base
com marca. Dim.:27,5 cm
BASE: 150 €

419 — MISTÉRIO (1921-1995) - Pietá
Escultura em barro popular polícromo e ouro
com representação de pietá, assinada. Sinais de
uso. Dim.:21 cm
BASE: 120 €
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418 — Prato ‘Peixes’ em
Faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha,
fabrico de Alvaro José, c.1980,
decoração polícroma vidrada
com representação de peixes.
Marcada.Dim.:21 cm
BASE: 50 €

421 — ROSA RAMALHO (1888-1984)
(ATRIBUIÇÃO) - Apito ‘porco’
Apito escultura em barro popular atribuível a
Rosa Ramalho em forma de porco, decoração
polícroma. Sinais de uso. Dim.: 14 cm
BASE: 90 €

422 — ROSA RAMALHO (1888-1984) Caneca figurativa
Escultura em barro popular vidrado, assinada
RR. Sinais de uso, asa partida e colada.
Dim.:16,5 cm
BASE: 90 €

423 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - Boi
Escultura em barro popular vidrado, assinada
RR. Sinais de uso. Dim.: 29,5 cm.
BASE: 300 €

424 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - Diabo
tocando guitarra
Escultura em barro popular vidrado, assinada
RR. Pequenos defeitos. Dim.:19 cm
BASE: 150 €

420 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Presépio
Grupo escultórico em barro popular, assinado.
Sinais de uso. Dim.: 40,5 cm.
BASE: 500 €
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429 — Caneca Jaquot em em faiança francesa
Faiança francesa, séc.XVIII, decoração polícroma a azul
e branco com figura masculina. Pequenas faltas e defeitos.
Dim.:19,5 cm
BASE: 750 €

430 — Grande bacia em faiança espanhola
Faiança espanhola, séc. XVII/XVIII, decoração
polícroma a azul com decoração floral. Cabelo
gateado, falhas no bordo. Dim.:33,5 cm
BASE: 150 €
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425 — Bilha em barro de Bisalhães
Portugal, Séc. XX, em barro de bisalhães com
decoração monocroma a negro. Sinais de uso.
Dim.:30x34 cm
BASE: 150 €

426 — Pote e bilha em cerâmica
Portugal, séc. XX, em cerâmica vidrada e
desvidrada. Sinais de uso, falhas no vidrado.
Dim.:34 e 27 cm
BASE: 170 €

427 — Bilha em cerâmica
Portugal, séc. XX, barro moldado e vidrado de
cor verde. Craquelê. Dim.:31 cm
BASE: 100 €

428 — Pote em grès
França, séc.XX, grès moldado, com duas asas
relevadas. Sinais de uso, uma asa fraturada,
marcado M. Morda, Fontainettes. Sinais de uso.
Dim.:67 cm
BASE: 400 €

431 — Caneca em faiança, ‘Faith, Hope &
Charity
Faiança inglesa, séc.XVIII, com decoração
monócroma com representação de cenas
religiosas. Sinais de uso. Pequenos defeitos.
Dim.:25,5 cm
BASE: 400 €
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432 — Manga de farmácia em faiança de Viana
Faiança portuguesa, séc XVIII, fabrico
atribuível a Viana, decoração a azul. Sinais de
uso, cabelos. Dim.:21,5 cm
BASE: 150 €

433 — Travessa oval em faiança Viana
Faiança portuguesa, séc.XVIII, fabrico de
Viana, decoração vidrada com aba floral e com
paisagem central. Marcado. Dim.:36 cm
BASE: 400 €

436 — Jarro com tampa em faiança portuguesa
Fabrico atribuível a Viana, séc.XIX, 3ª período,
decoração polícroma de elementos florais e
vegetalista. Restauro velho no gargalo e base,
pequenas falhas na base. Dim.:30cm.
BASE: 200 €

437 — Prato ‘flores em faiança de Viana
Fabrico atribuível a Viana, séc.XIX, 2ª período,
recortado e decoração polícroma com flores.
Cabelo gateado. Dim.:30,5 cm.
BASE: 120 €

434 — Par de pratos em faiança de Viana
Faiança portuguesa, séc.XVIII, fabrico de Viana,
decoração floral vidrada, com aba recortada.
Marcados. Dim.:33,5 cm
BASE: 400 €

435 — Fonte de parede em faiança de Viana
Faiança portuguesa, séc. XIX, fabrico atribuível
a Viana, 2ª período, decoração polícroma
vegetalista, saída de água em carranca. Base em
madeira. Pequenos defeitos, partido e colado.
Dim.:48 cm
BASE: 500 €

438 — Taça ‘peras e maçãs’ em faiança de
Viana
Faiança de Viana, séc. XIX, 2ª período, rara
peça figurativa com decoração polícroma
vidrada representando frutos, marcada V. na
base. Partida e gateada. Dim.:24,5 cm
BASE: 300 €

439 — Lavanda em faiança de Rocha Soares
Fabrico de Miragaia, Porto, séc. XVIII,
decoração vidrada polícroma, aba e centro com
decoração floral. Marcada. Sinais de uso, cabelo
restaurado. Dim.:38 cm
BASE: 150 €
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440 — Grande painel de azulejos com florões, séc.XVIII
Portugueses, séc. XVIII, decoração vegetalista polícroma com tarja, painel composto por 96
azulejos colados em madeira. Sinais de uso, pequenos defeitos e restauros. Dim.:112x169 cm
BASE: 1100 €

442 — Quadra de azulejos, séc. XVII
Portugueses, séc.XVII, decoração vegetalista
polícroma. Sinais de uso, defeitos. Montado em
gesso. Dim.:28x28,5 cm
BASE: 150 €

443 — Duas quadras de azulejos, séc.XVIII
Portugueses, séc.XVIII, decoração vegetalista
polícroma, paineis soltos compostos por 8
azulejos. Sinais de uso. Dim.:27,5x22cm e
27,5x27,5cm
BASE: 150 €

444 — Friso com seis azulejos
Portugueses, séc.XVIII, decoração a azul, painel
composto por seis azulejos colados em madeira.
Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.:41x26,5
cm
BASE: 100 €

445 — Prato fruto em faiança de Viana
Faiança portuguesa de Viana, séc.XVIII, 1º
período, decoração a azul com fruto ao centro.
Marcada na base.cabelos, gateados. Dim:38,5
cm
BASE: 180 €

441 — Grande painel de azulejos
Portugueses, séc.XX, decoração vegetalista polícroma, painel composto por azulejos colados em
madeira. Sinais de uso. Dim.:115x173 cm
BASE: 500 €
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446 — Terrina em faiança de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a Estremoz, séc.
XIX, decoração polícroma vegetalista. Cabelos,
pequeno restauro na tampa. Dim.: 20 cm
BASE: 250 €

447 — Caneca em faiança de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a Estremoz, séc.
XVIII/XIX, decoração polícroma com bndas
de motivos florais e esponjadas. Sinais de uso.
Pequeno restauro. Dim.:14cm
BASE: 150 €

450 — Prato medalhão com flor em faiança de
Estremoz
Faiança portuguesa, atribuível a Estremoz,
séc.XIX, decoração polícroma floral. Cabelos.
Dim.:30 cm
BASE: 180 €

451 — Prato ‘flores’ em faiança portuguesa
Faiança portuguesa, séc.XIX, atribuível a
Estremoz, decoração polícroma floral. Pequenas
falhas, craquelê. Dim.:33,5 cm
BASE: 200 €

448 — Prato medalhão com paisagem em
faiança de Estremoz
Faiança portuguesa, atribuível a estremoz,
séc.XVIII/XIX, decoração polícroma com
medalhão com paisagem. Cabelo gateado,
pequenas falhas. Dim.:32 cm
BASE: 180 €

449 — Prato ‘paisagem fluvial’ em faiança de
Estremoz
Faiança portuguesa, atribuível a estremoz, séc.
XVIII/XIX, decoração polícroma com medalhão
com paisagem fluvial, aba com grinaldas.
Cabelos, gateado. Dim.:35,5 cm
BASE: 180 €

452 — Prato ‘pêras’ em faiança de Fervença
Faiança portuguesa, séc.XIX, atribuível a
Fervença, decoração polícroma floral, aba com
pêras. Mínmas falhas no bordo, craquelê. Dim.:
34 cm
BASE: 200 €

453 — Prato flores em faiança de Fervença
Faiança portuguesa, séc.XIX, atribuível a
Fervença, decoração polícroma com motivos
vegetalistas e florais. Sinais de uso. Dim.:35 cm
BASE: 200 €
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454 — Jarro ‘flores’ em
faiança portuguesa
Faiança portuguesa, séc.
XIX, atribuível a Aveiro,
decoração polícroma vidrada
representando motivos
vegetalistas.Cabelos e
craquelê. Dim.:22,5 cm
BASE: 200 €

457 — Garrafa ‘figura
feminina’ em faiança
portuguesa
Garrafa figurativa em faiança
portuguesa, atribuível a Gaia,
séc.XIX, decoração polícroma
vidrada com representação de
mulher. Partida e colada na
cabeça. Dim.: 26,5 cm
BASE: 250 €
455 — Prato pequeno ‘ave’ em faiança de
Fervença
Faiança portuguesa, séc. XIX, atribuível
a Fervença, decoração polícroma vidrada
aba com motivos vegetalistas, centro com
representação de ave.Sinais de uso, mínimas
falhas no bordo. Dim.: 23cm.
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456 — Prato ‘lobo e casario’ em faiança de
Fervença
Faiança portuguesa, séc. XIX, atribuível a
Fervença, decoração vidrada e polícroma, com
aba vegetalista, centro com casario e paisagem.
Sinais de uso, pequeno restauro. Dim.: 33 cm.
BASE: 400 €

458 — Garrafa ‘figura
feminina’ em faiança
portuguesa
Garrafa em faiança portuguesa,
459 — Garrafa ‘janota’ em
atribuível a Gaia, séc.XIX,
faiança portuguesa
decoração polícroma vidrada,
Garrafa
em faiança portuguesa,
representando figura feminina.
atribuível
a Gaia, séc.
Sinais de uso, pequenos
XIX, decoração polícroma
defeitos. Dim.: 28cm.
representando figura
BASE: 250 €
masculina ‘janota’. Inscrição
na base Manuel Tejo. Sinais
de uso. Pequenos restauros.
Dim.:31 cm
BASE: 250 €
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460 — Paliteiro pêra em faiança
Faiança portuguesa do séc. XIX, fabrico
atribuível a Porto ou Gaia, decoração
polícroma. Sinais de uso. Dim.:10 cm
BASE: 150 €

461 — Terrina em faiança de Coimbra,
Leonardo da Veiga
Faiança portuguesa de fabrico de Coimbra, séc.
XIX, decoração polícroma com paisagem e
cavaleiro. Marcada Veiga Success., Coimbra.
Cabelos, gateados.Dim.:29x26cm
BASE: 250 €

462 — Terrina em faiança de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a Estremoz, séc.
XIX decoração a azul com motivos florais e
vegetalistas. Defeitos, falha no pomo. Sinais de
uso. Dim.:23x18,5 cm
BASE: 250 €

463 — Caneca em faiança de Coimbra
Em faiança portuguesa, séc.XIX, fabrico
atribuível a Coimbra com decoração floral.
Sinais de uso. Dim.:17,5 cm
BASE: 50 €

464 — Canudo em faiança ‘Ordem do Carmo’
Faiança portuguesa, fabrico atribuível a Gaia,
séc.XIX, decoração a azul vidrada, de motivos
vegetalistas, com inscrição ‘Nª Sª do Carmo’ e
brasão de armas da Ordem do Carmo. Sinais de
uso, e falhas. Dim.: 19 cm.
BASE: 220 €

466 — Bule em faiança com casario
Faiança portuguesa, séc. XIX, atribuível a Gaia,
vidrada com decoração polícroma pintada e
esponjada, paisagem com casario. Restauros,
falha no vidrado. Dim.:21 cm
BASE: 150 €

465 — Travessa em faiança portuguesa
Faiança portuguesa, atribuível a Miragaia,
séc. XIX, com decoração azul e branco com
paisagem oriental. Sinais de uso. Dim.:44,5 cm
BASE: 150 €

467 — Par de potes ‘azeitonas’ e ‘doce’ em
faiança
Faiança portuguesa fabrico atribuível a Lisboa,
séc.XIX, moldada e polícroma reservas com
motivos vegetalistas e florais e inscrição com
doce e azeitonas. Sinais de uso. Cabelo na base.
Dim.:22,5 cm
BASE: 250 €
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468 — Par de jarras de altar em faiança
Faiança portuguesa, atribuível a Miragaia, séc.
XIX, decoração polícroma e relevada com
inscrição N.S.P. Sinais de uso, pequenas falhas.
Dim.:28 cm
BASE: 450 €
470 — Prato ‘Santo António’
em faiança do Desterro
Faiança pó-de-pedra da
Fábrica do Desterro, séc.XIX,
decoração monocromática
com representação do sermão
aos peixes com o título ‘Ao
Grande Defensor da Fé e
Glória de Portugal’. Dim.: 23
cm
BASE: 100 €
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469 — Par de jarras de altar em faiança
Faiança portuguesa vidrada, fabrico atribuível
a Miragaia, séc.XIX, decoração polícroma
vegetalista. Sinais de uso, minimas falhas. Dim.:
21 cm
BASE: 150 €

471 — Jarro ‘Implantação da
República’ em faiança
Faiança Portuguesa, séc.
XX, atribuível a Porto ou
Gaia, decoração vidrada
e polícroma com figura
feminina e alusivo ano 1910
representativo da implantação
da República. Sinais de uso.
Dim.:22 cm
BASE: 150 €

472 — Porta bengalas em faiança
de Sacavém
Cerâmica de Sacavém, decoração
polícroma com elementos florais
e reserva com cães em caçada.
Marcada e datada de 1955.
Dim.:56,7 cm
BASE: 300 €

473 — Cáguedas de gado, Alentejo
Portugal, séc.XX, nove fechos de coleiras
de gado em madeira entalhada e decorada.
Dim.:9,5 cm
BASE: 180 €

474 — Corna alentejana
Portugal, séc.XX, recipiente para farnel,
chifre de boi, decoração gravada com figura
e inscrições ‘FOP e JM’, extremos em cortiça.
Dim.:14 cm
BASE: 120 €

475 — Três ferragens figurativas com fechadura
em ferro
Portugal, séc.XIX, ferro batido, vazado,
recortado e relevado, com serpentes, aves e
cruzes. Sinais de uso e ferrugem. Dim.: de 28cm
a 41,5cm.
BASE: 150 €

476 — Par de castiçais de parede em ferro
Portugal, séc.XIX, ferro batido e recortado com
flores. Sinais de uso. Dim.:34cm.
BASE: 100 €
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477 — Duas algemas em ferro
Portugal, séc. XVIII/XIX, ferro batido. Sinais de
uso. Dim.:20x17 cm e 13,5x9,5 cm
BASE: 300 €

478 — Par de dobradiças séc.XVII
Portugal, séc. XVII, em ferro batido, recortado e
relevado. Dim.:48 e 50 cm
BASE: 250 €

479 — Bombarda em ferro com cruz de Cristo
Canhão de mão em ferro, Português séc.XVII/
XVIII. Sinais de uso. Dim.: 20 cm
BASE: 250 €

480 — Bombarda em ferro com cruz de Cristo
Canhão de mão em ferro, Português séc.XVII/
XVIII. Sinais de uso. Dim.: 20 cm
BASE: 250 €

481 — Almofariz otomano em bronze
Cáucaso, Arménia ou Turquia Otomana, séc.
XVI/XVII, bronze, forma bolbosa decorado
com falanges. Sinais de uso. Dim.:8,5x10,5cm
BASE: 200 €

482 — Almofariz figurativo em bronze
Espanha, séc.XVIII/XIX, bronze, decoração
relevada com leões. Sinais de uso.
Dim.:18,5x26,5 cm
BASE: 180 €

483 — Pia baptismal em granito
Portugal séc.XVII/XVIII, esculpido em granito
e decorado com carrancas, orifício central no
interior. Sinais de uso. Dim.: 45 cm
BASE: 600 €

484 — Almofariz com mão em granito
Portugal, séc. XIX/XX, esculpido em
granito com carrancas laterais. Sinais de uso.
Dim.:36x40 cm; mão 30 cm
BASE: 450 €
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485 — Almofariz esférico em granito
Portugal, séc.XVII/XVIII, esculpido em granito
polido. Sinais de uso. Dim.:15x21 cm
BASE: 250 €

486 — Par de pias em granito
Portugal séc.XVIII/XIX, esculpidas em granito.
Sinais de uso. Dim.:34x25 e 29x20 cm
BASE: 400 €

487 — Conjunto de três almofarizes quadrados
Portugal, séc.XVIII/XIX, escultura em granito
entalhado. Sinais de uso, faltas. Dim.: 35x15
cm, 19x16cm e 18x14,5 cm
BASE: 200 €

488 — Grande almofariz em granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, esculpido em granito,
extremidades com decoração relevada. Sinais de
uso, faltas.Dim.:33x26 cm
BASE: 200 €

489 — Capitel em granito
Portugal, séc.XVII, capitel esculpido em granito.
Sinais de uso. Dim.: 30 cm.
BASE: 350 €

490 — Capitel em granito
Portugal, séc.XVII, capitel esculpido em granito.
Sinais de uso. Dim.: 30,5 cm.
BASE: 450 €

491 — Par de ânforas em granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, ânforas esculpidas em granito, com asas laterais com forma de leões.
Sinais de uso. Dim.: 51 cm.
BASE: 1000 €
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492 — Pietá em granito
Portugal, séc.XIX,
representação de pietá
esculpida em granito.
Dim.:46x32 cm
BASE: 450 €

495 — Grande
Brasão de Armas
em granito
Portugal, séc.XVII/
XVIII, granito
esculpido, em
duas partes,
representando
brasão de armas
portuguesas,
encimado por
elmo e paquife.
Sinais de uso.
Dim.:138x86cm.
BASE: 4500 €
493 — Cristo em pedra de
ançã
Portugal, séc.XIV/
XV, escultura de Cristo
crucificado em pedra de
ançã. Partida e colada.
Dim.:42,5 cm
BASE: 350 €

494 — Cristo Cordeiro de Deus em pedra ançã
Portugal, séc.XVII, escultura em pedra ancã polícroma,
representando Cristo segurando placa circular alusiva ao
Cordeiro. Gasto da policromia, pequenos defeitos, consolidações.
Dim.:111cm.
BASE: 1500 €
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499 — Mesa bufete de torcidos
Portugal, séc.XVIII, em nogueira entalhada decorada com torcidos nas pernas, caixa com decoração
de embutidos vegetalistas e brasão de armas ao centro. Sinais de uso. Dim.:83,5x149x67,5 cm
BASE: 1000 €

496 — Par de Leões em granito
Portugal, séc.XVIII, par de esculturas de leões em granito, segundo modelo de Medicis. Sinais de uso,
fraturado numa das patas. Dim.:44 cm
BASE: 800 €
497 — Relógio de sol
figurativo em granito
Portugal séc.XIX,
relógio de sol
figurativo esculpido
em granito. Sinais de
uso. Dim.: 85x38 cm
BASE: 700 €

500 — Arca Portuguesa de embutidos
Portuguesa, séc. XVII, pau santo com embutidos em espinheiro, de decoração vegetalista, ferragens
em ferro. Sinais de uso, vestígios de xilófagos. Dim.:44x88x36 cm
BASE: 1250 €

498 — Mocho em granito
Portugal, séc.XX, escultura em granito, com
vestígios de polícromia. Sinais de uso. Dim.: 25x23
cm.
BASE: 60 €
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501 — Móvel
Paramenteiro
Portugal, séc. XVIII/
XIX, em castanho
entalhado, ferragens
em ferro, duas
gavetões. Sinais de
uso, ligeiros defeitos.
Dim.:116,5x149x96
cm
BASE: 600 €

502 — Grande Paramenteiro
Portugal, séc.XVIII/XIX, castanho entalhado, com duas gavetas, um gavetão e três portas, com
ferragens em ferro. Sinais de uso. Dim.:109x207x81 cm
BASE: 800 €
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503 — Mesa rústica
de pés de lira
Portuguesa, séc.
XVII, castanho
entalhado, com duas
gavetas, ferragens
em ferro, com pés
de lira. Sinais de uso.
Dim.:147x81x73 cm
BASE: 900 €

504 — Móvel copeiro
pintado
Portugal, séc.XVII/
XVIII, em vinhático,
duas portas com
uma prateleira no
interior e duas gavetas,
ferragens em metal,
vestígios de polícromia
e decoração nas
laterais. Sinais de uso.
Dim.:103x131,5x62,5
cm
BASE: 600 €

133

507 — Móvel de escaparate pintado
Portugal, Alentejo, séc.XIX, em madeira
entalhada e pintada com duas prateleiras, topo
decorado com motivos vegetalista. Sinais de uso,
falhas na polícromia. Dim.:129x78x33cm.
BASE: 300 €

505 — Banca de ourives
Portuguesa, castanho, séc. XIX com gavetas,
chapa e ferragens em metal. Sinais de uso, falta
ferro de fecho. Dim.:82x67x44 cm
BASE: 450 €

506 — Banca de ourives
Portuguesa, séc.XIX, em castanho, com quatro
gavetas, ferragens e chapa em metal. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.:85x73x37 cm
BASE: 250 €
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508 — Mesa baixa rústica
Portugal, séc. XIX/XX, em pinho entalhado,
com duas gavetas, ferragens em metal. Sinais
de uso, pequenos defeitos. Dim.:48,5x108x65,5
cm
BASE: 150 €

509 — Mesa de encostar rústica
Portugal, séc.XIX/XX, em pinho entalhado com
duas gavetas, falta puxadores. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.:75x104,5x59 cm
BASE: 150 €

510 — Arquibanco rústico em talha
Portugal, séc.XVII, madeira entalhada, costas
com decoração relevada com motivos
vegetalistas, assento abre em baú, com
ferragens em metal. Faltas e defeitos, vestígios
de xilófagos. Dim.:92x168x58 cm
BASE: 900 €

511 — Mesa rústica pintada
Portugal, séc.XIX, pinho entalhado e pintado,
com duas gavetas. Sinais de uso, dano de
xilófagos. Dim.:77x116x62 cm
BASE: 150 €
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512 — Canapé Pombalino em pau-santo
Portugal, séc.XVIII/XIX, em pau-santo, de três lugares, costas vazadas, assento em palhinha. Sinais
de uso. Dim.: 94x167x52 cm.
BASE: 250 €

513 — Mesa ratona
Portugal, séc.XIX/XX, em pau-santo entalhado,
decoração de torcidos e tremidos, ferragens em
metal recortado, com uma gaveta de abrir. Sinais
de uso. Dim.:55,5x63x44 cm
BASE: 350 €
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514 — Mesa de encostar D. José
Portugal, séc.XVIII, em castanho entalhado, com
uma gaveta, ferragens em bronze dourado, pés
de garras. Sinais de uso, vestígios de xilófagos.
Dim.:80x106x59,5 cm
BASE: 400 €

515 — Pequena mesa bufete
Portugal, séc.XIX, em pau-santo entalhado
com torneados e tremidos, com uma gaveta,
ferragens a metal dourado vazado. Sinais de
uso.. Dim.:51x74x49,5 cm
BASE: 600 €

516 — Mesa de encostar
D. João V
Portugal, séc.XVIII, estilo
D.João V em pau-santo
entalhado, com uma
gaveta, pernas curvas,
ferragens em metal. Sinais
de uso, pequenos defeitos.
Dim.:76x91x41cm
BASE: 800 €

517 — Conjunto seis cadeiras D. João V
Portuguesas, séc.XVIII, castanho entalhado com decoração concheados e vegetalista, pés de garra,
assentos estofados a veludo amarelo. Sinais de uso. Dim.:116x55x45 cm
BASE: 800 €
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518 — Par de cadeiras estilo D. José
Portugal, séc.XIX, pau-santo entalhado, com
espaldar alto decorado com motivos vegetalistas,
concheados e volutas, assento em couro lavrado
com elementos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.:134x68x56 cm
BASE: 1200 €

519 — Mesa de apoio em vinhático
Portugal, XIX, vinhático, travejamento e pernas
torneadas. Sinais de uso. Dim.:74x105x55 cm
BASE: 150 €

520 — Conjunto de 11 cadeiras e cadeirão Ingleses
Inglesas, séc.XVIII, nove cadeiras e um cadeirão em mogno entalhado, tecido amarelo com motivos
florais. Sinais de uso. Dim.:92x57x49 cm
BASE: 1200 €
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521 — Grande cómoda papeleira D. João V / D. José, ‘torta e retorta’
Portugal, séc.XVIII, D.João V/ D.José, em pau-santo finamente entalhado, com duas gavetas e três
gavetões, tampo de rebater, interior com gavetas, portinhola e escaninhos. Ferragens em bronze
dourado. Sinais de uso. Dim.: 120x89x138 cm.
BASE: 18000 €
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522 — Aparador neo-barroco
com alçado
Itália, séc. XIX, em mogno
entalhado e relevado com
torcidos, de dois corpos, com
três portas e três gavetas,
prateleira, parte superior
decorada com cartela de
frutos encimada com menino.
Dim.:230x185x67,5cm
BASE: 350 €

523 — Grande espelho
oval com querubins
Itália, séc.XIX, neobarroco, madeira ricamente
entalhada e ebanizada,
decoração com querubins e
carranca de leão. Sinais de
uso, pequenas faltas. Dim.:
152x102 cm.
BASE: 1500 €

524 — Móvel
aparador Império
com cariátides
França, séc. XIX,
madeira entalhada
com cariátides nos
extremos, estirador
com mármore no
interior, uma gaveta,
puxadores em metal,
com duas portas
decoradas com
placas de malaquite.
Sinais de uso, falta
de placa lateral.
Dim.:112,5x123x52
cm
BASE: 3500 €

525 — Mesa de centro
Italiana em pietra dura
Itália, séc. XX,
mesa pietra dura
de embutidos em
mármore de várias
tipos formando
padrão geométrico.
Dim.:76x120x120cm.
BASE: 3000 €
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528 — Vitrine de canto com mísulas
interiores em talha dourada
França, séc.XIX, neo-barroca, madeira
ricamente entalhada de elementos
vegetalistas e brunida a ouro, porta
com vidro, interior entalhado com
ramagem florida terminando em
nichos. Sinais de uso, pequenas faltas.
Dim.: 202x78x55 cm.
BASE: 1500 €

526 — Mesa de centro Império
Francesa, séc. XIX, folheada a pau-santo com monture em bronze dourado com cariátides e
mascarões, tampo de mármore. Sinais de uso. Dim.:77x134x77,5 cm
BASE: 1200 €

527 — Credência
Itália, séc.XIX,
madeira entalhada
e gesso a ouro,
decoração vegetalista
com grinaldas e
florões. Tampo
em mármore.
Faltas e defeitos.
Dim.:87,5x127,5 cm
BASE: 800 €
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529 — Mesa em talha dourada com tampo em mármore
França, séc.XIX, madeira entalhada e brunida a ouro
com decoração vegetalista, pés de garra, tampo em
mármore. Sinais de uso. Dim.: 83x110x84 cm.
BASE: 400 €

530 — Frente de lareira em
mármore
França, séc.XIX, frente de
lareira composta por peças
soltas em mármore, decoração
entalhada vegetalista. Sinais
de uso, consolidações.
Dim.:110x142x28,5cm.
BASE: 500 €
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531 — Cómoda e
toucador em talha
França, séc.XIX,
Napoleão III, em
mogno e raiz de
mogno entalhado,
tampo em mármore,
com uma gaveta e três
portas. Sinais de uso.
Dim.:86,5x113x56 cm
BASE: 400 €

532 — Moldura de espelho D. Maria
Portugal, séc. XIX, estilo D. Maria, marchetaria
de pau-santo e pau-rosa de madeira entalhada e
vazada com elementos vegetalistas. Sinais de uso,
faltas. Dim.:120x123 cm
BASE: 400 €

533 — Mesa de Jantar
Inglesa, séc. XIX, em mogno, pés entalhados, pés com rodizios. Com três tábuas de acrescento. Dim.:
76,5x138x101 cm. Tábuas: duas 44,5cm e um 45cm
BASE: 600 €
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534 — Conjunto de seis cadeiras e dois cadeirões
Portugal, séc. XIX, em mogno entalhado, com tecido listrado no assento. Sinais de uso.
Dim.:88,5x52,5x45 cm
BASE: 500 €

535 — Meia cómoda D.Maria
Portugal, séc.XIX, em pau-santo, marchetaria
em pau-cetin, ferragens em metal dourado, com
cinco gavetas, pernas torneadas. Sinais de uso.
Dim.: 98x101x54 cm.
BASE: 500 €

536 — Cama estilo D. Maria
Portugal, séc. XX, estilo D.Maria, em pau-santo
com marchetaria em pau cetim e outras madeiras
com decoração floral e vegetalista. Sinais de uso.
Dim. Cabeceira:168x140cm.
BASE: 400 €
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537 — Cómoda oratório com alçado
Portugal, séc.XIX, em pau-santo, alçado com duas
portas e interior com oratório, com estirador e quatro
gavetões, aplicações em metal dourado, pés de garra.
Sinais de uso, faltas. Dim.:257x130x60,5 cm
BASE: 1200 €

539 — Grande mesa de jantar
Inglesa, séc. XIX, em mogno, pés
torneados com rodízios, com duas
tábuas de acrescento. Sinais de uso.
Dim.(total):75x187x132 cm; cada
tábua:52,5 cm
BASE: 1000 €

540 — Seis cadeiras em pau santo de palhinha
Portugal, séc.XIX, pau-santo com assento em palhinha. Sinais de uso.
Dim.:89x46x43 cm
BASE: 500 €

538 — Móvel de casamento
Escandinávia, séc.XIX, carvalho
entalhado, dois corpos, com duas
prateleiras, quatro gavetas e duas
portas, decoração entalhada e
saiais recortados, datado com
inscrição na base:’Trine Marrie
Wilharms Anno 1716’. Sinais de
uso. Dim.:218x187x60,5cm.
BASE: 1000 €
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541 — Relógio Inglês de caixa alta
Inglês, séc.XIX, caixa em mogno torneado com aplicações em metal,
mostrador em chapa metálica com gravados, com pêndulo e pesos. Parte
superior em gradinha e tecido no interior. Sinais de uso. Dim. Total 236 cm
BASE: 500 €
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542 — Liteira Francesa de Teatro
França, séc.XIX, leiteira em madeira e tela pintada a óleo com figuras galantes e mitológicas.
Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 167x74x68 cm.
BASE: 1000 €

543 — Grande mesa figurativa em
mármore
Itália, séc. XX, em mármore com
quatro bases cilindricas esculpidas com
figuras. Pequenas faltas nos topos das
bases. Dim.:73x250x129 cm
BASE: 1500 €
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544 — Tapete francês de Aubusson
França, séc. XX, em fio de lã de tons pastel e
com motivos florais, vegetalistas e medalhões
ao estilo de Aubusson. Sinais de uso.
Dim.:433x301cm.
BASE: 1500 €

545 — Tapete de Arraiolos
Portugal, meados séc.XX, fio de lã polícroma
com flores. Sinais de uso. Dim.:407x294cm.
BASE: 400 €

546 — Tapete Persa Tabriz
Irão, meados séc.XX, fio
de lã e seda polícroma de
motivos vegetalistas. Sinais
de uso, desgaste. Dim.:
252x168 cm.
BASE: 400 €
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547 — Tapete Persa Kashan
Irão, séc.XX, fio de lã polícromo de
motivos vegetalistas estilizado. Sinais de uso.
Dim.:383x256cm.
BASE: 700 €

548 — Tapete persa
Irão, meados séc.XX, fio de lã e seda polícroma
de motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.:331x212cm.
BASE: 600 €
549 — Grande tapete
Persa
Irão, séc.XX, fio
de lã polícromo,
decoração de motivos
vegetalistas e aves.
Sinais de uso. Dim.:
348x234cm.
BASE: 900 €
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550 — Tapete Persa
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícromo,
decoração de motivos vegetalistas e florais.
Sinais de uso.Dim.:379x226cm.
BASE: 800 €

551 — Tapete Persa Tabriz
Tabriz, meados séc.XX, fio de lã polícroma de
motivos florais estilizados. Sinais de uso, desgaste.
Dim.:335x239cm.
BASE: 800 €
552 — Tapete Ziegler
Paquistão, meados séc.
XX, fio de lã polícroma
de motivos vegetalistas.
Sinais de uso. Dim.:
290x200cm.
BASE: 600 €
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553 — Tapete Persa Nain
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícroma
de motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.:343x244cm.
BASE: 600 €

557 — Tapete Bokhara
Paquistão, meados séc.XX, fio de lã
polícroma de motivos estilizados. Sinais de
uso. Dim.:327x250 cm
BASE: 600 €

554 — Tapete Persa Tabriz
Tabriz, meados séc.XX, fio de lã polícroma
de motivos estilizados. Sinais de uso, defeitos.
Dim.:388,5x292cm.
BASE: 1200 €

558 — Tapete Bokhara
Paquistão, meados séc.XX, fio de lã,
decoração políroma de motivos estilizados.
Sinais de uso, desgaste. Dim.:330x248cm.
BASE: 650€

555 — Tapete Persa
Pérsia, meados
séc.XX, fio de lã,
decoração polícroma
estilizada. Sinais
de uso, desgaste,
manchas. Dim.: 302
x 216 cm
BASE: 500 €

556 — Tapete Hamadan
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícromo,
decoração polícroma de motivos florais e
estilizados. Sinais de uso. Dim.:5,40x2,30.
BASE: 2500 €
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563 — Salva indo-portuguesa
em filigrana
India, séc.XVIII, filigrana
de prata portuguesa, bordo
recortado de 18 gomos
decorados com flor, centro
vegetalista com florão e
enrolamentos. Sinais de uso.
Peso aprox.:231g. Dim.:25cm.
Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 500 €

559 — Senhora com Menino
em laca, Índia
India, séc.XVII/XVIII,
madeira entalhada e lacada
representando Senhora
com Menino, vestígios de
polícromia e ouro. Sinais de
uso. Dim.:21cm.
BASE: 3500 €

562 — Contador de mesa
indo-português
India, séc. XVII, teca com
decoração incisa, ferragens
e fechadura em ferro,
tampa de rebater, interior
com gavetas. Sinais de
uso, pequenos defeitos.
Dim.:18x26x22 cm
BASE: 1500 €

154

560 — Cabo Mogol em
marfim
Índia, séc.XIX, cabo
em marfim entalhado
representando ave, rato e
tartaruga. Peso aprox.84,65gr.
Dim.:13,5cm.
BASE: 800 €

561 — Empunhadura Mogol
em marfim
Índia, séc. XIX, em marfim
entalhado representando aves e
tartaruga. Peso aprox.53,93gr.
Dim.:12,5 cm
BASE: 700 €

564 — Almofariz indo-português em marfim
Almofariz indo-português em marfim, séc.XVIII,
com decoração torneada. Pequena fissura no
bordo. Peso aprox. 804gr. Dim.:17 cm
BASE: 1200 €

565 — Camilha de imgem indo-portuguesa
Indo-portuguesa, séc. XVII/XVIII, escultura em
osso e marfim entalhado com a representação de
uma cama. Sinais de uso. Dim.:13,5x19,5x16 cm
BASE: 950 €
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568 — Caixa escritório indo-portuguesa, Séc.XVII
India Mogol, séc. XVII, pau-santo e sissó, com marchetaria em teca, embutidos em marfim de
motivos vegetalistas, aves e insectos, tampa de rebater, interior com quatro gavetas, ferragens em
ferro com chave. Pequenos defeitos e restauros. Dim.:20x38x29cm
BASE: 13000 €

566 — Contador de mesa indo-português
Indo-português, séc.XVII, marchetaria em madeira sissó e pau-santo, com quatro gavetas,
ferragens relevadas e recortadas. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 19,5x38,5x29,5cm
BASE: 4500 €
567 — Contador de
mesa indo-português
Indo-português,
sé.XVII/XVIII, sissó
e teca, marchetaria
em marfim de
motivos vegetalistas
estilizados, 11 gavetas
com fundo brunido
a ouro, marfim e
mica, ferragens em
metal. Sinais de uso,
faltas e defeitos, falta
tampo de rebater.
Dim.:27x37x27,8 cm
BASE: 3750 €
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569 — Almofariz Beduino,
Mihbaj
Síria, séc.XIX, em madeira
entalhada com embutidos em
osso, decoração incisa, parte
superior com aplicação em
metal.Dim.:29 cm
BASE: 400 €
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570 — Almofariz com mão em marfim, séc.
XVII
China do Sul ou Vietname, séc. XVII, marfim
entalhado com decoração relevada de bandas
de dragões, fénixes e animais em fundo de
enrolamentos vegetalistas. Vd. Pedro Aguiar
Branco - A Arte de Coleccionar pg.296-7. Peso
aprox.452gr Dim:10,5x8cm; mão:17,5cm
BASE: 4000 €

571 — Nossa Senhora com Menino em marfim,
Namban
Escultura nipo-portuguesa, Namban, séc.XVII,
em marfim entalhado de belo apontamento,
representando Senhora com Menino ao colo,
vestigios de polícromia e ouro no cabelo, base
amovivel em madeira ebanizada .Sinais de uso,
mínima falha. Dim.:25cm
BASE: 4500 €

572 — Retábulo S. Francisco Xavier em laca,
Missões Jesuítas
Sul da China ou Sudeste Asiático, séc.XVII/
XVIII, madeira exótica entalhada e lacada, S.
Francisco Xavier visitado pelo Espírito Santo.
Sinais de uso. Vd. idêntica representação no
Museu do Vaticano: Gerard Seghers / Jan
Wildens / Van Dyck. Dim.:76x42cm.
BASE: 5000 €

573 — Castiçal em ferro com portugueses,
Namban
Japão, séc.XVII/XVIIII, ferro forjado, batido
e relevado, com tripla representação de
portugueses segurando granada. Sinais de uso.
Dim.:22cm.
BASE: 2800 €
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578 — Suporte Namban para Katanas em laca maki-e
Katana kake, Japão, período Meiji (1868-1912), madeira
lacada, maki-e, com rica e excepcional decoração a
ouro, urushi, e polícroma sobre fundo negro nashiji, com
representação de cortejo de Portugueses. Sinais de uso.
Dim.:36x53cm.
BASE: 2500 €

574 — Polvorinho com figura de Holandês e
cão, Namban
Japão, período Edo (1603-1868), polvorinho
Namban em couro com pintura polícroma
com figura holandesa e cão, aplicações e
tachas em metal. Sinais de uso. Dim.:18cm.
BASE: 1200 €

575 — Tsuba Namban, Nau do Trato
Japão, período Edo (1603-1868), tsuba Namban
em ferro forjado, vazado com representação de
‘Nau do Trato’, e simbologia Cristã. Sinais de uso.
Dim.:6,7x6,8cm.
BASE: 1200 €

579 — Mesa escrivaninha Bundai em laca, Namban
Japão, inícios de Edo (1615-1868), mesa de escrita bundai, madeira lacada e ouro hiramaki-e,
incrustações de madrepérola, representando aves entre folhagem e frisos geométricos, saial
recortado, pés de garra. Pequenas falhas e repintes. Dim.:17x57x36cm.
BASE: 3500 €

576 — Kozuka / Kogatana com
figura de português, Namban
Japão, período Edo (16031868), adaga em bronze e aço
com representação de português
em relevo. Lâmina assinada.
Sinais de uso. Dim.:21cm
BASE: 800 €
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581 — Cristo com cruz Namban
em metal, shippo
Japão, período Edo (1615-1868),
cruz em latão e cristo e bronze,
decoração polícroma shippo
(cloisonné), terminais polilobados
com elementos alusivos à
paixão de Cristo. Sinais de uso.
Dim.:26,5cm.
BASE: 2800 €

580 — Escultura de Maria
Kannon em madeira, Kirishitan
Japão, período Meiji (18681912) escultura mista
representando Kannon (Guanyin)
e Nossa Senhora com cruz ao
peito, decoração pintada a negro.
Sinais de uso. Dim.:20,5cm.
BASE: 600 €
582 — Cristo com cruz Namban
em metal, shippo
Japão, inícios de período Edo
(1615-1868), cruz em latão
e cristo e bronze, decoração
polícroma shippo (cloisonné),
terminais polilobados com
elementos alusivos à paixão de
Cristo. Sinais de uso.Dim.:21cm.
BASE: 1500 €

583 — Tsuba
Namban com cruz
latina, Kirishitan
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868), tsuba
Namban em bronze
e ferro, vazado com
representação de cruz
latina cristã, assinada.
Sinais de uso.
Dim.:9,5x9,5cm.
BASE: 1800 €
584 — Tsuba
Namban com
crucifixos,
Kirishitan
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868),
tsuba Namban em
ferro forjado com
incrustações em
prata e latão de
motivos vegetalistas,
vazada com
simbologia Cristã.
Sinais de uso..
Dim.:7,6x7,5cm.
BASE: 1200 €
585 — Tsuba
Namban com navio
Europeu, Kurofune
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868),
tsuba Namban em
ferro forjado com
incrustações a ouro,
representando
navio europeu com
figura. Sinais de uso.
Dim.:6,7x6,5cm.
BASE: 1500 €
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586 — Tsuba
Namban, Nau do
Trato
Japão, séc.XVII,
período Edo (16151868), tsuba Namban
em ferro forjado
com incrustações
em ouro, com
representação da Nau
do Trato e simbologia
Cristã. Sinais de uso.
Dim.:7x7cm.
BASE: 2500 €
590 — Tsuba em
ferro sukashi com
paisagem
Japão, séc.
XVII, período
Edo (16151868), tsuba
sukashi em ferro
forjado e vazado,
representando
paisagem
com pagodes.
Sinais de uso.
Dim.:6,5x6cm.
BASE: 500 €

587 — Tsuba
Namban com navio
Europeu, Kurofune
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868),
tsuba Namban em
ferro forjado com
incrustações a ouro,
representando
navio europeu.
Sinais de uso.
Dim.:7x6,7cm.
BASE: 800 €

588 — Tsuba Namban
com navio europeu,
Kurofune
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868), ferro
forjado e relevado,
representando barco
europeu e cruz
Cristã. Sinais de uso.
Dim.:7,3x7,3cm.
BASE: 1200 €
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589 — Tsuba
Namban, Nau do
Trato
Japão, séc.XVII,
período Edo
(1615-1868), tsuba
namban em ferro
forjado, vazado com
representação da Nau
do Trato e simbologia
Cristã. Sinais de uso.
Dim.:7,6x7,5cm.
BASE: 1300 €

591 — Tsuba
Nambam com Santo,
Kirishitan
Japão, séc.XVII,
período Edo (16151868), ferro com
incrustações em
ouro, representando
Cristã de Santo do
Japão. Sinais de uso.
Dim.:6,9x6,3cm.
BASE: 1200 €
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592 — Tsuba
Namban com dragão
e Portugueses
Japão, séc.XVII,
período Edo (16151868), tsuba Namban
em ferro forjado,
azado e relevado
com incrustações a
ouro, representando
dragão entre nuvens
e barco com figuras
portuguesas. Sinais de
uso. Dim.:7,7x7,2cm.
BASE: 2000 €
593 — Tsuba
Namban em bronze
com Portugueses
Japão, séc.XVI/
XVII, período
Momoyama / Edo,
tsuba Namban em
bronze com vestígios
de ouro, decoração
incisa de cortejo
de portugueses,
figura executando
acrobacia a cavalo
e cão. Sinais de uso.
Dim.:8,3x7,8cm.
BASE: 2500 €

596 — Tsuba Namban
com cruz
Japão, séc.XVII,
período Edo (16151868), ferro forjado e
vazado. Sinais de uso.
Dim.:6,5x6,3cm.
BASE: 400 €

594 — Tsuba Sukashi
em ferro ‘flores’
Japão, séc.XVII,
período Edo (16151868), tsuba Sukashi,
ferro forjado e
vazado, com aro de
cobre e inclusões a
ouro, decoração de
flores. Sinais de uso.
Dim.:6,5x6cm.
BASE: 450 €
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595 — Tsuba
Namban com dragão
e letras do alfabeto
Japão,séc.XVII,
período Edo (16151868), ferro forjado
com vestígios de ouro,
com representção de
dragão e letras do
alfabeto latino em
relevo. Sinais de uso.
Dim.:7,2x7cm.
BASE: 1300 €

597 — Dois
puxadores Namban,
Kirishitan
Japão, período Edo
(1615-1868), dois
puxadores, Hukita,
em ferro recortado e
inciso, forma de cruz
Cristã. Sinais de uso.
Dim.:9,3cm.
BASE: 850 €
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598 — Incensório
‘frade’ em cerâmica
japonesa
Japão, Meiji (18681912), escultura em
cerâmica moldada com
decoração polícroma
vidrada a verde, com
figura de frade cristão,
recipiente amovível
na base. Sinais de uso,
craquelê. Dim.:28cm.
BASE: 500 €

599 — Incensório com cruz Cristã em cerâmica, Japão
Japão, Meiji (1868-1912), grés cerâmico moldado e vidrado,
decoradao com cruz central. Sinais de uso. Dim.:16,5 cm
BASE: 600 €

601 — Barretina, Caixa-Faqueiro
Portuguesa, séc.XVIII, grande estojo de faqueiro em madeira forrada a
pele de cação com interior em veludo, ferragens em latão dourado. Sinais
de uso. Dim.:34,5 cm
BASE: 700 €

602 — Barretina, Caixa-Faqueiro D. Maria
Portuguesa, séc. XVIII, grande estojo de faqueiro em madeira, com interior em veludo verde,
ferragens e pés em metal.Sinais de uso, faltas, ligeiro desgaste no veludo. Dim.:41x26cm
BASE: 600 €

600 — Conjunto de caixas Namban em laca e madrepérola,
Japão, período Edo (1615-1868), quatro caixas em laca urushi a madrepérola, decoradas com figuras
de Naipes Europeus em placas de madrepérola. No interior dois naipes europeus. Sinais de uso.
Dim.:4,5x10,5cm.
BASE: 3000 €
168

169

603 — Oficina de GUGLIELMO
DELLA PORTA (c.1515-1577) Cristo em bronze dourado e cruz
Itália, séc.XVI/XVII, escultura em
bronze dourado Cristo crucifcado,
cruz em ébano com base ricamente
entalhada de motivos vegetalistas,
tremidos, torcidos e enrolamentos
Sinais de uso. Dim.: 118,5 cm;
Cristo:42cm
BASE: 2000 €

604 — ESCOLA ITALIANA, Séc.XVIII Deposição de Cristo
Escultura Italiana em alabastro, séc.
XVIII, representando deposição de
Cristo, resplendor em prata com 7,4
gr. Sinais de uso. Dim.:21x23,5cm. Ao
abrigo do DL 120/2017.
BASE: 350 €
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605 — ESCOLA ITALIANA,
Séc.XVIII - Nossa Senhora da
Conceição
Óleo sobre tela, moldura
dourada. Sinais de uso.
Dim.:42,5x34 cm
BASE: 500 €

606 — ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII/XVIII
- Santa Catarina
Óleo sobre cobre. Moldura em madeira. Sinais
de uso. Dim.:18,5x14,5 cm
BASE: 600 €

607 — ESCOLA ITALIANA, Séc. XVII Anunciação
Óleo sobre madeira de carvalho, emoldurado.
Dim.:34x45 cm
BASE: 1300 €
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608 — ESCOLA
ESPANHOLA, Séc.XVIII/
XIX - Sagrada Família
Óleo sobre tela. Dim.:
72x95,5 cm.
BASE: 1500 €

609 — CORNELIS
HOLSTEIJN (1618c.1658) (Atribuição)
- ‘Adoração dos Magos ao
Menino’
Óleo sobre tela. Sinais de
uso. Dim.:89x83cm
BASE: 1800 €
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610 — Seguidor de
LUCA GIORDANO
(1634-1705), Séc.
XVII - ‘São Marcos’
Óleo sobre tela,
pequenos restauros.
Dim.:93x72,5 cm
BASE: 2500 €

611 — Círculo
de Philippe de
Champaigne ‘Cabeça de São João
Baptista’’
Óleo sobre carvalho.
Dim.:39x50cm.
BASE: 7500 €
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612 — Círculo de
CORNELIS VAN
CLEVE (1520-1567) ‘Virgem do leite’
Oléo sobre tela. Dim.:
110X80 cm
BASE: 7500 €

614 — ESCOLA
COLONIAL
ESPANHOLA, Séc.
XVIII - ‘Coroação da
Virgem’
Óleo sobre tela. Sinais
de uso, pequenos
defeitos e restauros.
Dim.:97x82 cm
BASE: 1200 €

613 — ESCOLA
ALEMÃ, Séc.XIX ‘Virgem com Menino’
Óleo sobre tela,
assinado ‘Hintz’ e
datado de 1861.
Craquelê, moldura
em talha dourada.
Dim.:84x62 cm
BASE: 1000 €

615 — ESCOLA
ITALIANA, Séc.
XVIII - Santo António
com Menino Jesus
Óleo sobre tela.
Reentelado. Dim.:
85x68 cm.
BASE: 700 €
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616 — ESCOLA
ITALIANA, séc.
XVIII - N. Senhora
com Menino
Óleo sobre tela, estilo
Bizantino. Pequenos
defeitos e restauros.
Dim.:93x73 cm
BASE: 600 €

618 — ESCOLA HOLANDESA, Séc.XVII/XVIII - Adoração do Rei Mago
Óleo sobre tela, reentelado. Sinais de uso, pequeno defeito no canto inferior esquerdo.
Dim.:94,5x135cm.
BASE: 2500 €
617 — ESCOLA
ESPANHOLA, Séc.
XVIII/XIX - ‘São José
com Menino Jesus’
Óleo sobre tela
colada em madeira.
Pequenos restauros.
Dim.: 140x99 cm.
BASE: 1000 €
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619 — ESCOLA HOLANDESA, Séc.XVII ‘Caritas Romana’
Óleo sobre tela, representando Pero alimentando
seu Pai Cimo encarcerado e condenado à morte
por fome. Sinais de uso. Dim.:36x44 cm
BASE: 250 €

620 — ESCOLA ESPANHOLA, Séc.XVIII/XIX
- Santa Ana ensinando Nossa Senhora
Óleo sobre tela. Pequenos restauros, sem
moldura. Dim.:100x72 cm
BASE: 350 €
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625 — ESCOLA
ESPANHOLA,
Séc.XVIII/XIX
-Bodegón
Óleo sobre tela,
Cópia do Século
XVIII/XIX da
famosa obra
de Francisco
Zurbarán,
atualmente no
Museu Norton
Simon, Pasadena,
EUA. Dim.:
40x70cm.
BASE: 750 €
626 — Círculo de LUIS MELÉNDEZ (1716-1780) - ‘Bodegón’
Óleo sobre tela. Dim.:42x60cm.
BASE: 7500 €

624 — Atribuível a GUERCINO (1591-1666) - ‘A Visão de São Jerónimo’
Desenho a sépia sobre papel artesanal, com marca de água círculo, possível estudo preparatório
para ‘A Visão de São Jerônimo’ do Museu do Louvre. Dim.:28x32,2cm.
BASE: 7500 €
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627 — HENRI-HORACE ROLAND DELAPORTE (1724-1793) - ‘Nature Morte aux Pêches et
Jasmine’
Óleo sobre tela. Proveniência Colecção particular, Paris. Dim.: 32x46 cm. Vide: La Vie Silencieuse
en France, La Nature Morte au XVIII Siècle’, p.181 a 194. Michel et Fabrice Faré
BASE: 13000 €

628 — FRANZ PORBUS II (1569-1622) - ‘Retrato de Pierre Jeannin’
Óleo sobre tela. Presumível representação de Pierre Jeannin, ministro do rei Henrique IV de
França e de Maria de Médicis. Proveniência: Berliner Kunstauktions, 1913, Coleção Madame La
Comtesse Valdelomar. Paris, Hôtel Drouot, 1914. Dim.:45x32cm.
BASE: 17500 €
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629 — ESCOLA FRANCESA,
Séc.XVIII - Retrato de
Madame de Brissart de Triel
Pastel sobre papel. Restos
de etiqueta antiga no verso
com inscrição e atribuição da
retratada. Moldura brunida a
ouro. Dim.:60x50cm
BASE: 1000 €

630 — CARLE VAN LOO
(1705-1765) (Atribuição) ‘Estudo para Vénus’
Pastel sobre papel, emoldurado.
Dim.: 30x38,5cm
BASE: 7500 €

631 — CARLE
VAN LOO (17051765) (Atribuição)
- Meninos com Alçado
do Palácio Bellevue
Óleo sobre tela,
representando
a Arquitectura.
Parte de conjunto
de ‘The Four Arts,
‘L’architecture du
Palace de Bellevue’;
mandado construir
por Madame
de Pompadour,
concluido em 1750.
Dim.:47,5x40cm
BASE: 13000 €

632 — ESCOLA
HOLANDESA, Séc.
XVII/XVIII - Vista de
Constantinopla
Óleo sobre cobre,
possivelmente
representando vista
de Constantinopla
com paisagem e
figuras em primeiro
plano, emoldurado.
Sinais de uso.
Dim.18,5:x25 cm
BASE: 400 €

182

183

184

633 — ESCOLA
HOLANDESA, Séc.
XVIII - Paisagem com
figuras e vacas
Óleo sobre madeira,
assinado e datada de
1786. Dim.:49,5x66
cm
BASE: 1500 €

635 — ESCOLA
HOLANDESA, Séc.
XIX - ‘Natureza
morta com papagaio’
Óleo sobre tela.
Pequenos restauros.
Dim.:63x 85,5 cm
BASE: 500 €

634 — SIMON
PIETERSZ
VERELST (16441721) (Atribuição)
- ‘Natureza morta’
Óleo sobre tela.
Dim.:61x43cm
BASE: 8500 €

636 — ESCOLA
FRANCESA, Séc.
XIX - ‘Natureza
Morta com caça’
Óleo sobre tela,
moldura dourada
com vestígios de
xilófagos, craquelê.
Dim.:62x82 cm
BASE: 600 €
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637 — ESCOLA
FRANCESA, Séc.
XIX - ‘Natureza
morta com pato e
pardais’
Óleo sobre madeira,
assinado D. Gerard.
Dim.:41x58cm
BASE: 300 €

639 — ESCOLA INGLESA, Séc.XIX - ‘Paisagem com montanhas’
Óleo sobre tela, assinatura e data de 1881. Dim.: 55x104 cm.
BASE: 500 €

638 — ESCOLA FRANCESA, Séc.XIX - Par de pinturas de interior
Par de óleos sobre cobre repreentando cenas intimistas com personagens à janela , moldura ricamente
relevada e dourada. Sinais de uso. Dim.:54,5x45 cm
BASE: 1800 €
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640 — FRANÇOIS ALEXANDRE PERNOT
(1793-1865) - ‘Vista de Baden’
Óleo sobre tela, assinado, situado e datado
1820, inscrição no verso. Dim.:63x79,5 cm
BASE: 500 €

641 — ROBERT WEIR ALLAN (1852-1942) Vista de azenha com ponte
Óleo sobre tela, assinado. Dim.: 79x107cm.
BASE: 400 €
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645 — ESCOLA
HOLANDESA, Séc.XIX ‘Natureza Morta’
Óleo sobre Carvalho.
Dim.:27x38,5cm.
BASE: 750 €

642 — S.TASSEL (XIX/XX)
- ‘Pátio com jardim e figura’
Óleo sobre tela, assinado e
datado de 1915. Emoldurado.
Dim.:30x23 cm
BASE: 250 €

643 — WILLIAM GEORGE ROBB (18721940) - ‘Figuras galantes’
Óleo sobre tela colada em platex. Assinado,
emoldurado. Dim.:37x52cm.
BASE: 300 €
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644 — GERMAN GROBE (1857-1938) paisagem com rebanho
Aguarela sobre cartão. Assinada. Dim.:23x33,5
cm
BASE: 150 €

646 — ESCOLA FRANCESA, Séc.XIX ‘Naureza morta’
Óleo sobre tela com aplicações em madrepérola,
assinada G.A.D.C. Dim.:68,5x55,5 cm
BASE: 400 €

647 — ALDA MACHADO SANTOS (1892-1977)
- ‘Natureza morta com flores e objectos’
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.:87x75cm
BASE: 700 €
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648 — EDUARDA
LAPA (1896-1976) ‘Rosas’
Óleo sobre
tela, assinado.
Emoldurado.
Dim.:33,5x26 cm
BASE: 400 €

649 — ARTUR
LOUREIRO (18531932) - ‘Natureza
morta com jarra de
malmequeres’
Óleo sobre
madeira, assinado.
Dim.:30x29,5 cm
BASE: 1000 €
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650 — ARTUR
LOUREIRO (18531932) - ‘Jardins do
Palácio de Cristal’
Óleo sobre madeira.
Assinado e datado
de 1908, emoldurado.
Dim.:40,5x25,5 cm
BASE: 1800 €

651 — JOSÉ JÚLIO
SOUZA PINTO
(1856-1939) ‘’Aldeia no Minho’’
Pastel sobre papel,
não assinado.
Pertenceu à antiga
Coleção Eng.
Bernardo Ferrão’.
Sinais de uso,
mancha no canto
superior esquerdo.
Dim.:22,5x31cm.
BASE: 1700 €

191

652 — JOSÉ JÚLIO
SOUZA PINTO (18561939) - Figura feminina,
Benfica
Pastel sobre papel,
assinado, situado e datado
de 1916, emoldurado.
Dim.:53,5x44,5 cm
BASE: 5000 €

653 — CARLOS REIS
(1863-1940) - ‘Mendigo’
Óleo sobre madeira,
assinado. Inscrição no
verso ‘Carlos Reis-tipo de
mendigo’. Emoldurado.
Dim.:30x22 cm
BASE: 7000 €

654 — AURÉLIA DE SOUSA (1866-1922) - ‘Retrato de menina’
Óleo sobre tela, assinado.Figurou na Exposição Aurélia de Sousa no Museu Soares dos Reis em
1973 com o número 141 apresentando no verso as etiquetas da Exposição. Moldura em madeira
ricamente entalhada e dourada com florões. Dim.:40,5x33,5cm (tela).
BASE: 15000 €
NOTA IMPORTANTE: Avisam-se os prospectivos compradores que a presente obra integrará a
Exposição evocativa do 1º Centenário da Morte da Artista - “Vida e Segredo. Aurélia de Souza
1866-1922”, que decorrerá no Museu Nacional Soares dos Reis entre 24 de Novembro de 2022 e
22 de Maio de 2023, vindo representada no respectivo Catálogo. A licitação neste lote pressupõe
a aceitação das condições de cedência da obra ao MNSR, podendo a mesma apenas ser levantada
após o término da Exposição.
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657 — ERNEST P. BRIGGS (1923-1984) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1959. Dim.: 58 x 127 cm
BASE: 37000 €

656 — MAURICE DENIS (1870-1943) (Atribuição) - ‘Triunfo de Baco e Ariadne’
Óleo sobre tela, c.1910. Inscrição no verso da tela com menção de título. Dim.:60x94cm.
BASE: 13000 €

658 — FAUSTO GONÇALVES (1893-1946/47) - ‘Vista de praia com falésia’
Óleo sobre tela, assinado. Dim.:32x47cm
BASE: 1000 €

659 — ACÁCIO LINO (1878-1956) - ‘Paisagem com figura’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1942. Dim.:39,5x55,5 cm
BASE: 800 €

660 — AMÉRICO DINIS- (1903-1961) - ‘Ponte
sobre o Choupal em Coimbra’
Óleo sobre tela. Assinado e datado de 1936.
Emoldurado. Dim.:54x44 cm
BASE: 400 €

661 — CARLOS RAMOS (1912-1983) - ‘Ceifeira
do Alentejo’
Óleo sobre plátex. Assinado. Dim.:48x38,5cm.
BASE: 800 €

662 — ALBERTO DE
SOUSA (1880-1961) ‘Paisagem com azenha’
Aguarela sobre papel.
Assinado e datado
1935. Dim.:37x52,5
cm
BASE: 250 €

196

197

668 — ANTÓNIO TEIXEIRA
LOPES (1866-1942) ‘Caridade’
Escultura em bronze patinado,
assinada. Dim.: 52 cm
BASE: 600 €

666 — ANTÓNIO
TEIXEIRA LOPES (18661942) - Busto ‘menina’ em
bronze
Escultura em bronze
patinado, assinada e com
marca de fundição ‘Gaia’.
Dim.:16 cm
BASE: 120 €

663 — ARMANDO ANJOS (N.1931) ‘Paisagem Rural’
Óleo sobre plátex, assinado, emoldurado.
Dim.:31,5x40,5 cm
BASE: 250 €

664 — ARMANDO ANJOS (n.1931) ‘Pescador com junta de bois’
Óleo sobre plátex. Assinado, emoldurado.
Dim.:49,5x64 cm
BASE: 400 €

665 — MIGUEL LEVY LIMA (n.1957) - ‘Naufrágio’
Óleo sobre tela. Assinado e datado de 1982. emoldurado. Dim.:78,5x118 cm
BASE: 750 €
667 — ANTÓNIO
TEIXEIRA LOPES
(1866-1942) - ‘Angústia’
Escultura em bronze
patinado, assinada.
Dim.:57 cm
BASE: 700 €
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669 — CLODION
(1738-1814) Bacantes
França, séc.XIX,
conjunto escultórico
em bronze patinado
representando
bacantes em alegoria
à Primavera, base
em mármore
rosa. Sinais de uso,
mínimas faltas na
base. Dim.:54x28cm;
64x32cm com base
BASE: 800 €

671 — ESCOLA
FRANCESA, Séc.
XX - Figura feminina
reclinada
Escultura em bronze
patinado representando
figura feminina
sentada em rochedo.
Dim.:37x40cm
BASE: 300 €
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672 — HENRI DESIRÉ GRISARD (1872-XX)
- Vitória!
França,séc. XIX, escultura de figura masculina
em bronze patinado representando a Vitória.
Assinada Grisard. Dim.:85cm
BASE: 1100 €

670 — MATHURIN
MOREAU (18221912) - ‘Vénus e
Cupido’
França, séc. XIX,
escultura em
bronze patinado
representando Vénus
com Cupido, assinado.
Dim.:64cm
BASE: 600 €

673 — ESCOLA FRANCESA,
Séc.XIX - Menino e Menina
Par de grandes esculturas
de jardim em mármore com
representação de menino e
menina camponeses. Sinais
de uso, restauros e defeitos.
Dim.:106cm
BASE: 1200 €
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674 — Cavalo em bronze
Portugal, séc.XX, escultura de
cavalo em bronze patinado,
base de madeira. Sinais de uso.
Dim.:38,5 cm
BASE: 250 €

675 — PIERRE JULES MÊNE
(1810-1879) - Touro em bronze
França, séc. XIX, escultura em
bronze, assinada ‘P.J. MÊNE’.
Dim.:24cm’
BASE: 500 €

677 — Par de esculturas ‘cães’ em bronze
Esculturas em bronze patinado representando
cães, olhos com granadas. Sinais de uso, falta
de granadas. Dim.:18 e 17 cm
BASE: 90 €
678 — ANTÓNIO MARIA RIBEIRO (18891962) - Taça de Caça em bronze
Taça em bronze dourado relevado com
temática de caça, marcado ‘A M Ribeiro, Porto’.
Dim.:21,5 cm
BASE: 120 €

676 — A.COELLO DE
PORTUGAL (XX/XXI) - ‘Cavalos’
Espanha, séc. XX, conjunto
escultórico em bronze com
representação de cavalos, base em
madeira, assinado. Dim.:48,5x65cm.
BASE: 400 €
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679 — ANTÓNIO MARIA RIBEIRO (18891962) - Par de candeeiros de mesa em bronze
par de candeeiros em bronze dourado relevado,
com motivos vegatalistas, concheados e volutas,
marcado ‘A M Ribeiro, Porto’. Electrificados.
Dim.:32,5 cm (cada)
BASE: 120 €

680 — ANTÓNIO MARIA RIBEIRO (18891962) - Setter e Elefante em bronze
Par de esculturas em bronze representando setter
e elefante. Dim.:21,5cm e 11cm
BASE: 90 €
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681 — Estação
Meteorológica ‘Carriage
Clock’
França, Séc.XX, metal
dourado, combinação
de relógio, barómetro e
termómetro. Sinais de uso.
Dim.:16x19,5cm
BASE: 250 €

682 — Relógio de
mesa de pórtico
Império
França, séc. XIX,
em bronze dourado,
máquina com
mostrador em
esmalte, ponteiro em
ferro. Sinais de uso.
Dim.:40,5x22 cm
BASE: 250 €

683 — Relógio francês de marchetaria
França, séc. XIX, movimento mecânico de corda,
mostrador dourado com numeração romana,
caixa com marchetaria de pau-santo e espinheiro.
Sinais de uso. Dim.:32x12,5cm
BASE: 250 €
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684 — Relógio de pórtico em
mármore
França, séc.XIX, em alabastro
e aplicações em bronze
dourado, decoração relevada
com ânforas com flores e
grinaldas, com quatro colunas
com capiteis coríntios, de
corda, mostrador em esmalte.
Dim.:50,5x28,5x12 cm
BASE: 500 €

685 — Relógio de mesa
mistério
França, séc. XIX, bronze
patinado representando
figura feminina segurando
pêndulo, em base em
bronze e bronze dourado
com decoração relevada,
de corda. Sinais de uso.
Dim.:62,5x23x20 cm
BASE: 400 €

686 — Candeeiro
‘Mosqueteiro’
França, séc. XX,
escultura em antimónio
com forma de
mosqueteiro, globo
em vidro fosco, base
em madeira entalhada
Eletrificado. Sinais de
uso. Dim.total:147 cm
BASE: 350 €

205

690 — Espelho de aparato
figurativo em marfim
Espanha, meados séc.XX, moldura
de placas de marfim ricamente
entalhadoas com decoração
vegetalista relevada, cartelas
monogramadas, encimada por
brasão de armas e querubins. Sinais
de uso. Dim.:87cm
BASE: 2500 €

687 — Capacete de Espigão Alemão de
infantaria, Baden
Alemanha, c1895, pickelhaube, capacete de
oficial do regimento de infantaria de Baden,
couro envernizado e aplicações em latão e
latão dourado insignia central, wappwn, com
aplicação de cruz de ferro com motto da Prússia.
Sinais de uso. Dim.: 25 cm
BASE: 400 €

688 — Capacete honorífico de espigão da GNR
Portugal, c.1920, couro envernizado e aplicações
em latão e metal dourado. Sinais de uso.
Dim.:29,5 cm
BASE: 200 €

691 — Caneca de caça em marfim
Espanha, meados séc.XX, marfim
trabalhado, bojo cilíndrico
ricamente relevado com reservas de
meninos com cabra, fundo de flores,
frisos vegetalistas, tampa encimada
por menino com uvas e parra. Peso
aprox.:1048g. Dim.:27cm.
BASE: 2500 €

689 — Besta
Espanha, meados séc.XX, em pau-santo com embutidos em osso de elementos florais e figurativos,
ferro e corda. Dim.:67x59 cm
BASE: 1600 €
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692 — Par de ‘grinaldas’ em bronze dourado
França, séc. XIX, par de ferragens em bronze
dourado relevado com representação de
grinaldas. Dim.:42,5 cm
BASE: 200 €

694 — Centro de mesa figurativo
Boémia, séc.XIX, metal estanhado e cristal
representando carro com figura feminina no
topo, centro em cristal. Sinais de uso. Dim.:
28x42cm
BASE: 200 €
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693 — Par de candelabros ‘putti’ em bronze
França, séc. XIX, Louis-Philippe, em bronze
dourado e bronze patinado. Sinais de uso. Dim.:
34 cm.
BASE: 200 €

695 — Par de candelabros porcelana e bronze
França, séc. XX, candelabros de 6 lumes, em
bronze dourado relevado com figuras femininas,
base em porcelana polícroma em tons de rosa.
Sinais de uso. Dim.:85 cm
BASE: 350 €

696 — L. BACHELET, PARIS - Caldeirinha
com Hissope em metal cloisonné
França, séc. XIX, em bronze cloisonné e
metal dourado relevado, decoração motivos
vegetalistas e inscrição em latim, hissope com
crina de cavalo. Dim.:18x20 cm
BASE: 300 €

698 — Par de tocheiros neogóticos em bronze
Franceses, séc. XIX, bronze dourado relevado e
vazado. Sinais de uso. Dim.: 55 cm
BASE: 300 €

697 — L. BACHELET, PARIS - Porta missal
cloisonné
França, séc. XIX, em bronze dourado com
esmaltes polícromos cloisonné, marcado L.
Bachelet, Paris. Sinais de uso. Dim.:51 cm
BASE: 600 €

699 — L. BACHELET, PARIS - Cristo com cruz
França, séc. XIX, cristo com cruz em bronze
dourado com esmaltes polícromos, marcado L.
Bachelet, Paris. Sinais de uso. Dim.:80 cm
BASE: 850 €
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700 — Cruz
processional
Portuguesa, séc.XVIII/
XIX, metal prateado
e latão, terminais com
decoração relevada
com concheados, Cristo
relevado em bronze
dourado. Sinais de uso.
Dim.total:294cm.
BASE: 850 €

701 — Crucifixo
com Cristo em
bronze
França, séc. XIX,
escultura de
crucifixo com cristo
e terminais em
bronze dourado,
base em madeira
com figura de
anjos e pés de
garra. Falta um dos
terminais.Sinais de
uso.Dim.:33cm
BASE: 150 €

703 — Cristo em marfim
Itália, séc.XX, meados,
escultura em marfim
representando Cristo.
Assinada J. Rossi. Peso aprox.
1,132gr. Dim.:42cm
BASE: 2200 €

702 — Cristo
em marfim com
moldura
França, séc.XIX,
moldura nicho em
madeira entalhada
e dourada com
elementos florais,
fundo revestido a
veludo. Dim.:36cm.
total: 66x43cm
BASE: 1200 €

704 — Rainha Santa Isabel em marfim
Portugal, séc. XIX/XX escultura em marfim
representado a Rainha Santa Isabel e o milagre
das rosas, base em madeira. Dim.:48 cm
BASE: 2500 €
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705 — Santa Bárbara neo-gótica em marfim
França, séc.XX, primeira metade, escultura
neo-gótica em marfim entalhado e relevado
representando Santa Bárbara.. Peso aprox. 866
gr. Dim.:30,5cm
BASE: 950 €
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706 — Nossa Senhora
das Dores
Portugal, XIX,
escultura em madeira,
decoração policroma
e ouro, resplendor
em prata, redoma em
vidro com base em
madeira. Sinais de
uso. Dim.:38cm, com
redoma:53cm.
BASE: 350 €

707 — Nossa Senhora das Dores
Espanha, séc.XIX, escultura em madeira entalhada e polícroma,
com vestes em veludo, renda e fios bordados a ouro, resplendor e
punhal em prata, redoma em vidro com base em madeira. Sinais
de uso. Dim.:41,5cm, com redoma:55cm.
BASE: 650€
709 — Pietá /
deposição de Cristo
Portugal, séc.XIX,
escultura em madeira
entalhada e polícroma
representando
deposição de Cristo,
redoma em vidro, base
em madeira. Sinais de
uso. Dim.:23cm, com
redoma:36cm.
BASE: 600 €
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708 — São João Evangelista
Espanha, séc.XIX, escultura em madeira
entalhada e vestes em veludo e fio dourado,
redoma em vidro, base em madeira. Sinais de
uso. Dim.:41,5cm, com redoma:55,5cm.
BASE: 650€

710 — São João Baptista
Portugal, séc.XIX, escultura
em madeira representando São
João Baptista com o cordeiro,
decoração policroma com
pedras, conchas e flores. Base
em madeira. Sinais de uso,
pequenas falhas e defeitos.
Dim.: 40 cm
BASE: 250 €

711 — Nossa Senhora da
Piedade
Espanha, séc.XIX, escultura em
madeira entalhada, decoração
polícroma, com ricas vestes em
cetim azul e bordada a fio de
prata, coroa em prata. Sinais
de uso. Dim.:36cm. Ao abrigo
DL 120/2017.
BASE: 600 €

712 — Nossa Senhora da
Conceição
Portugal, séc.XIX, madeira
entalhada e relevada com
decoração polícromma
representando Nossa Senhora
da Conceição. Sinais de uso,
faltas. Dim.:40,5cm.
BASE: 400 €

714 — Par de retábulos
em talha dourada cenas da vida de Maria
Portugal, séc.
XVII, madeira
entalhada e relevada
com decoração
polícroma e ouro
com representação
da Anunciação e
Encontro de S.Joaquim
e Sant’ana na porta
dourada. Sinais de uso,
vestígios de xilófagos.
Dim.:37,5x29cm.
BASE: 600 €
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719 — Bandeira
bordada do Leal
Senado de Macau
Macau, séc.XIX/
XX, em cetim azul,
com bordado a fio
dourado e missangas,
com insignias de
Macau, verso com
inscrição ‘Leal Senado
de Macau’. Sinais de
uso. Dim.:35 cm
BASE: 250 €

715 — São João e Maria
Madalena
Portugal, séc. XVIII/XIX,
esculturas em madeira
decoração polícroma e ouro,
resplendores em prata, 11.9gr
Sinais de uso, mínimas faltas.
Dim.:38cm e 34cm. Ao abrigo
do DL 120/2017.
BASE: 600 €
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716 — Nossa Senhora com
Menino
Espanha, séc. XVIII, escultura
em madeira de oliveira,
policroma e ouro, resplendor
em metal. Sinais de uso, faltas
na policromia. Dim.: 36 cm
BASE: 600 €
718 — Par de
genuflexórios com
bordados
França, séc. XIX/
XX, em madeira
ebanizada com apoio
de mãos e joelhos
em cetim preto com
bordados de cruz e
flores. Sinais de uso.
Dim.:85x45x46cm.
BASE: 400 €

717 — Santa Eulália e Santa
Mónica
Portugal, séc. XIX, par de
esculturas portuguesas em
madeira entalhada polícroma,
representando Santas Eulália
e Santa Mónica com atributos,
livro e folha de palma. Sinais
de uso, falta de atributo.
Dim.:52 e 53cm
BASE: 600 €

720 — Santa de roca em madeira
Escultura Ibérica, séc.XVIII/XIX
em madeira polícroma, com braços,
pernas, mãos articulados. Sinais
de uso, base em madeira dourada.
Dim.:67cm.
BASE: 650 €

721 — São Francisco
Portugal, séc.XIX, escultura em
barro polícromo representando São
Francisco. Sinais de uso, defeitos e
faltas. Dim.:34 cm
BASE: 150 €

722 — Santo
António
Portugal, séc. XIX,
madeira entalhada
e relevada com
decoração
polícroma e ouro,
penha brunida a
ouro, resplendor
em prata. Pequenos
defeitos menino
substituido. Dim
Santo.: 28cm;
53,5cm total. Ao
abrigo do DL
120/2017.
BASE: 350 €
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723 — Bom pastor em
marfim
Escultura Indoportuguesa, séc.XVII,
representando Menino
adormecido de pernas
cruzadas, mão na cabeça,
cordeiro ao colo, cabaça,
peanha do tipo canónico,
Fons Vitae, leões, ovelhas
e pastor. Pequenas faltas
e defeitos. Peso: 366 grs.
Dim.: 21 cm
BASE: 1200 €

724 — Nossa
Senhora do Rosário
com Menino em
marfim
Vertente indoportuguesa, Goa, séc.
XVIII, escultura em
marfim entalhado,
decoração
polícromia. Sinais
de uso. Peso
aprox.:260grs.
Dim.:17,5cm.
BASE: 1500 €

727 — Nossa
Senhora com
Menino
Portugal, séc.XVIII,
conjunto escultórico
em madeira
ricamente entalhada
com decoração
polícroma e ouro.
Sinais de uso.
Dim.:38 cm
BASE: 1000 €

725 — Menino Jesus de
camilha em marfim, séc.
XVII
Indo-português, séc.XVII,
escultura em marfim.
Pequenas falhas e físsura.
Dim.:8,3cm.
BASE: 500 €

726 — Cabeça de Santo
em madeira
Portugal, séc.XVII,
escultura em madeira
policroma, possivelmene
representando São João
Evangelista. Sinais de uso,
pequenas falhas e defeitos.
Dim.: 21 cm
BASE: 250 €
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729 — Menino Jesus Salvador
do Mundo
Portugal, séc.XVIII, escultura em
madeira, decoração policroma,
adereços em prata e metal, peanha
amovível em madeira relevada.
Sinais de uso, pequenas falhas e
repintes. Dim.:54,5 cm
BASE: 600 €

728 — Nossa Senhora com
Menino
Espanha, séc. XVII/XVIII,
madeira relevada com
decoração polícroma e ouro,
representação de Virgem
com Menino. Sinais de uso.
Dim.:75 cm
BASE: 1600 €
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730 — Grande oratório em talha
Portugal, séc. XVIII, em madeira
ricamente entalhada e relevada
com decoração polícroma e
dourada com volutas, concheados
e elementos vegetalistas, interior
com raios resplendor. Sinais de uso.
Dim.:181x163x63 cm
BASE: 2000 €

732 — Par de grandes Querubins
barrocos
França, séc.XVII, em nogueira
ricamente entalhada representando
querubins, ferragens para pendurar.
Sinais de uso, pequenos defeitos.
Dim.:93cm e 108 cm.
BASE: 3500 €

731 — Par de grandes tocheiros em talha dourada
Portugueses, séc.XVIII, em madeira entalhada e brunida a
ouro. Sinais de uso, pequenas faltas. Dim.:165cm
BASE: 4500 €
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733 — Par de
talhas
Portugal, séc.
XVII/XVIII, par
de tábuas em
madeira entalhada
com decoração
polícroma
com elementos
vegetalistas. Sinais
de uso, vestígio
de xilófagos.
Dim.:131cm e
133cm.
BASE: 350 €

734 — Par de Pombas do Espirito Santo em talha
Portugal, séc. XVII/XVIII, par de esculturas em
madeira entalhada e relevada com restos de polícromia,
base expositora em metal. Sinais de uso, desgaste na
pintura, vestígios de xilófagos. Dim.:50,5 e 52,5 cm
BASE: 350 €

738 — Nossa Senhora
em talha
Ibérica, séc XVIII,
escultura popular
em madeira
com decoração
polícroma. Pequenas
faltas e defeitos,
vestígios xilófagos.
Dim.:63,5cm.
BASE: 350 €

737 — Sra da Solidade e S. João Banzelista
Portugal, séc.XVIII, esculturas populares em madeira polícroma e ouro, representando N. Sra da
Solidade (Soledade) e S. João Banzelista (Evangelista). Santo com coroa em filigrana. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.:28, 28,5cm. Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 500 €
735 — Registo relicário Italiano
Itália, séc.XVIII, interior com relíquias de vários santos, aplicações
e colagens de diversos materiais, moldura brunida a ouro. Sinais
de uso, falta no vidro, alguns elementos soltos no interior.
Dim.:31,5X25cm.
BASE: 350 €

739 — Santo Inácio
Escultura Lusíada em
teca, séc.XVIII, decoração
polícroma. Pequenas faltas e
defeitos, policromia refeita.
Dim.:59,5cm.
BASE: 750 €

740 — Santo com livro
Lusíada, séc. XVIII, escultura
em teca com restos de
polícromia. Sinais de uso.
Falta de uma mão. Dim.:30cm.
BASE: 120 €

741 — São José
Indo-português, séc.XVIII,
escultura em teca com
vestigios de polícromia, vara
em metal. Sinais de uso.
Dim.:60cm.
BASE: 600 €

736 — Par de
tocheiros em talha
dourada
Portugal, séc.
XIX, tocheiros em
madeira entalhada
e dourada,
arandelas em metal
vazado. Sinais de
uso. Dim.:97cm.
BASE: 250 €
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748 — Conjunto de
figuras em madeira
Portugal, séc.XVII/
XIX, conjunto
de esculturas em
madeira, polícroma,
representando Santos
e figuras profanas.
Faltas, um com
vestígios de xilófagos.
Dim.:de 12,5cm a
17,5cm.
BASE: 300 €

222

742 — São Fracisco de Bórgia
Portugal, séc.XVII/XVIII,
Escultura em madeira
entalhada polícroma,
resplendor em prata. Sinais de
uso. Dim.:36,5cm. O abrigo do
DL 120/2017.
BASE: 350 €

743 — Cristo Salvador do
Mundo
Espanha, séc.XVIII/XIX,
escultura em madeira
polícroma. Vestígios de
xilófagos, pequenas faltas e
defeitos. Dim.:52cm.
BASE: 300 €

744 — Nossa Senhora das
Dores
Portugal, séc. XVIII/XIX,
fabrico atribuível a Aveiro,
barro moldado polícromo,
pequenas faltas e defeitos.
Dim.:37,5cm.
BASE: 250 €

745 — Menino Jesus
Portugal, séc.XVIII, escultura
em madeira com decoração
polícroma, coroa em prata,
vestes em seda ornamentada a
fio de prata dourada. Pequenos
faltas na roupa. Dim.:34,5cm.
Ao abrigo do DL 120/2017.
BASE: 400 €

746 — Menino Jesus Salvador
do Mundo
Espanha, séc.XIX, escultura
em madeira, polícroma, com
vestes azuis em tecido com
bordado a ouro. Cabeleira de
cabelo natural. Sinais de uso.
Dim.:40cm.
BASE: 600 €

747 — Querubim candelário
de suspensão
Espanha, séc. XIX, escultura
em madeira entalhada com
decoração polícroma, de
suspensão. Sinais de uso.
Dim.:48cm.
BASE: 400 €

749 — Cristo de suspensão em
madeira
Portugal, séc.XIX/XX,
crucifixo com cristo em
madeira entalhada e polícroma,
inscrições em hebraico.
Faltas nos dedos dos pés.
Dim.:88,5cm.
BASE: 600 €

750 — Cristo em madeira
entalhada
Portugal, séc.XIX, cristo em
madeira entalhada e polícroma,
cruz em madeira entalhada
brunida a ouro. Sinais de uso,
pequenas faltas. Dim.:81cm.
BASE: 350 €

751 — Santo António com
Menino de grande dimensões
França, séc.XIX/XX, escultura
em madeira polícroma e ouro,
representando Santo António
com Menino. Com fenda,
pequenas falhas. Dim.:140cm.
BASE: 3000 €
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752 — Cómoda-papeleira Holandesa
Holanda, séc.XIX, folheado de mogno, com
três gavetões e duas gavetas, interior com
gavetas e nichos. Ferragens em metal. Sinais de
uso, pequenos defeitos. Dim.: 107x60x112 cm.
BASE: 350 €

753 — Mesa de jogo romântica
Portugal, séc.XIX, em mogno entalhado.
Vestígios de xilófagos. Dim.:79x85x43cm
(fechada).
BASE: 250 €

756 — Móvel para cofre de torcidos
Portugal, séc.XIX, em mogno, decoração com
torcidos e tremidos, parte superior e frente com
decoração relevada de motivos vegetalistas,
com três prateleiras no interior. Sinais de uso.
Dim.:119x76,5x54cm.
BASE: 250 €

757 — Par de cadeiras estilo Império
Francês, séc.XIX, estilo Império, mogno
entalhado com aplicações em metal, estofo em
veludo vermelho. Sinais de uso. Dim.:83x49cm.
BASE: 300 €

754 — Consola romântica com tampo em
mármore
França, séc.XIX, em mogno entalhado com
motivos vegetalistas, tampo em mármore.
Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos.
Dim.:83x91x51cm.
BASE: 160 €

755 — Par de cadeiras românticas
Portugal, séc. XIX, em mogno entalhado com
motivos vegetlistas, com estofo em tecido floral.
Sinais de uso. Dim.:88x45cm.
BASE: 100 €

758 — Par de mesas de cabeceira
Portugal, séc.XIX/XX, marchetaria de pausanto e outras madeiras, puxadores torneados,
com três gavetas e uma porta de abater. Sinais
de uso. Dim.:90x51x36cm.
BASE: 350 €

759 — Mesa de apoio com abas
Inglesa, séc.XX, em mogno com embutidos, abas
laterais, pernas torneadas, com rodizios. Sinais
de uso. Dim.:57x57x57cm.
BASE: 150 €
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760 — Canapé Romântico de palhinha
Portugal, séc. XIX, de três lugares em mogno com assentos de palhinha, com estofo amovível em
veludo vermelho . Sinais de uso. Dim.:101x170x59cm.
BASE: 350 €
763 — Cómoda estilo D. José I em pau santo
Portugal, séc.XX, estilo D. José I, em pau-santo
entalhado com quatro gavetões, ferragens em
latão. Sinais de uso. Dim.:84,5x114x55cm.
BASE: 400 €

761 — Par de cadeiras em mogno
Portuguesas, séc.XIX, mogno entalhado, assentos
em veludo cobrindo palhinha. Sinais de uso.
Dim.:99x47cm.
BASE: 80 €
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762 — Consola Romântica
Portugal, séc.XIX, em mogno entalhado com
motivos vegetalistas, tampo em mármore. Sinais
de uso. Dim.:84x95x44cm.
BASE: 250 €

764 — Cómoda estilo D. José I em pau santo
Portugal, séc.XX, estilo D.José, pausanto entalhado, com duas gavetas e três
gavetões, ferragens em latão. Sinais de uso.
Dim.:91x124x66cm.
BASE: 400 €

765 — Grande baú
Portugal, séc.XX,
mogno entalhada e
relevada com motivos
florais e vegetalistas
e torcidos, com
chave. Sinais de uso,
vestígios de xilófagos.
Dim.:48x160x49cm.
BASE: 150 €
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766 — Cómoda pintada estilo D. João V
Portugal, séc.XX, madeira entalhada decoração
marmoreada policroma e dourada, com três
gavetões, ferragens em metal. Sinais de uso.
Dim.:93,5x117x52cm.
BASE: 500 €

767 — Carrinho de chá com abas
Portugal, séc.XX, em madeira infusa a verde,
quatro gavetas, duas abas laterais e rodízios.
Sinais de uso. Dim.:71x82x46cm(fechado).
BASE: 100 €

768 — Par de cadeiras estilo Louis XV
França, séc.XX, estilo Louis XV, em madeira
dourada com entalhes de motivos vegetalistas,
assento e costas estofadas em tecido com
bordados. Sinais de uso. Dim.:101x48x43cm.
BASE: 200 €

769 — Par de cadeiras estilo Louis XV
França, séc.XIX/XX, em madeira dourada
com entalhes de motivos vegetalistas, assento
e costas estofadas com bordados polícromos
florais. Sinais de uso, desgaste no tecido.
Dim.:96x53x48cm.
BASE: 200 €

770 — Espelho em talha dourada
França, séc.XIX, de formato rectangular e
moldura em madeira e gesso brunido a ouro
com decoração relevada vegetalista. Sinais de
uso, pequenas faltas. Dim.:132x200cm.
BASE: 500 €

772 — Grande espelho em talha dourada
Portugal, séc.XX, madeira entalhada e dourada
com motivos vegetalistas e florais com volutas
e concheados, moldura espelhada. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 154x114cm.
BASE: 300 €

771 — Espelho em talha dourada
Itália, séc. XIX, madeira entalhada e brunida
a ouro de motivos vegetalistas. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.:91x72cm.
BASE: 350 €

773 — Par de meias cómodas estilo Louis XVI
Portugal, séc.XX, marchetaria em várias
madeiras, com tampo em mármore, ferragens em
bronze. Sinais de uso. Dim.:77x83,5cm.
BASE: 1000 €
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775 — Aparador inglês
Inglês, séc. XIX/XX, em mogno, gaveta
central e duas portas laterais e porta de esteira,
chave, ferragens em metal. Sinais de uso.
Dim.:94x203,5x56,5cm.
BASE: 400 €

776 — Cómoda D. Maria
Portugal, séc.XIX, vinhático, com três gavetões,
ferragens em metal, com chave. Sinais de uso.
Dim.:96x137,5x65,5cm.
BASE: 400 €

779 — Coluna em mármore
rosa
França, séc. XIX/XX, coluna
em mármore rosa e aplicações
em bronze. Sinais de uso.
Dim.:81x25cm.
BASE: 250 €
782 — Moldura em talha
dourada
Italia, séc.XIX, moldura em
madeira entalhada e brunida a
ouro. Faltas e defeitos, partida
e colada. Dim.:30,5x25,5cm,
interior:14x9,5cm.
BASE: 200 €

777 — Cómoda estilo D. José
Portugal, séc.XX, em pau-santo entalhado com
duas gavetas e dois gavetões, com ferragens em
metal dourado. Dim.:100x135x58,5cm.
BASE: 1000 €
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780 — Mísula em talha
Portugal, séc. XIX/XX em
madeira entalhada e vazada
com decoração vegetalista.
Simais de uso. Dim.:32x64cm.
BASE: 100 €

781 — Par de apliques em
chapa
Portugal, séc. XX, em chapa
metálica e vidro lapidado.
Electrificado. Sinais de uso.
Dim.:43x24cm.
BASE: 100 €

783 — Porta-retratos
quintuplo
França, séc. XIX, um portaretratos para cinco retratos
com decoração relevada em
metal e vidro, com acessório
para suspensão. Dim.:18,5 cm
BASE: 250 €

784 — Porta-retratos duplo
França, séc. XIX, um portaretratos para dois retratos com
decoração relevada em metal
dourado e vidro. Dim.:19cm.
BASE: 200 €

778 — Vitrine alta
Portugal, séc.XIX/XX, em castanho escurecido
entalhado, de 4 portas, interior com uma
prateleira, parte superior com vitrine interior
com quatro prateleiras de madeira. Sinais de uso,
desgaste. Dim.:233x89x35cm.
BASE: 200 €
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791 — Nove frutos em madeira exótica
Moçambique, séc.XX, conjunto de quatro frutos
esculpidos em madeira exótica. Dim.: 22cm
(maior).
BASE: 250 €

785 — Pilão de almofariz
Inglaterra, séc.XIX, madeira
exótica torneada. Sinais de uso,
falta no pomo. Sinais de uso.
Dim.:57cm.
BASE: 180 €

788 — Sombrinha Indoportuguesa em osso
Índia, séc. XVIII/XIX, em
tecido com castão em osso
com forma de punho, varetas
em metal com terminações
em osso. Sinais de uso.
Dim.:97,5cm.
BASE: 200 €
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786 — Caixa em madeira
França, c.1900, em raiz de
nogueira e outras madeiras,
decoração geométrica,
ferragens em metal. Falta
chave, sinais de uso.
Dim.:15x30x18,5cm.
BASE: 100 €

787 — Mapa de Vienna de
Austria
Mapa de Vienna de Austria,
Mattheaus Merian, reprodução,
séc.XVII, emoldurado. Sinais
de uso. Dim.:13,5x19,5cm.
BASE: 100 €

789 — Mosaico Romano com
motivos marinhos
Ibérico, séc.III-IV d.C.,
fragmento de mosaico romano
embutido em gesso, tesselas
polícromas com figuras
marinhas e ao centro um
Tritão alusivo ao deus do
mar Neptuno. Emoldurado.
Dim.:30x40,5 cm.
BASE: 1500 €

790 — Conjunto de folhas de
Cantochão
Europa, séc. XVI/XVII, folhas
de pergaminho pintado.
Sinais de uso. Defeitos.
Dim.:58,5x41cm.
BASE: 150 €

792 — E. PINTEAUX, PARIS Mala de viagem de toilette
França, séc.XIX, mala em
pele de cor castanha, interior
com utensílios em metal e
osso, escovas, frascos em
vidro e tampas em prata
francesa, Minerva. Marcada
‘E.Pinteaux, Paris’. Sinais de uso.
Dim.:36x57,5c15,5cm.
BASE: 500 €

794 — Jarra
japonesa em metal
cloisonné
Japão, séc.XIX/
XX, em metal
com decoração a
esmaltes polícromos
cloisonné com
fénixes, base em
madeira entalhada.
Falta nos esmaltes.
Dim.:46cm.
BASE: 250 €

793 — LOEWE Mala de viagem
Mala de viagem
em pele de cor
castanha, com
ferragens em metal
dourado, interioe
forrado a tecido
monogramado, e
com fivelas em
pele. Sinais de uso,
ligeiro desgaste
na pele. Dim.
aprox.:54x74x17cm.
BASE: 300 €

795 — Jarra japonesa
em metal cloisonné
Japão, séc.XIX/XX,
facetada em metal
com decoração
polícroma cloisonné
com dragões e flores,
base em madeira
entalhada. Pequenas
falhas nos esmaltes,
base partida. Dim.
jarra:30,5cm.
BASE: 150 €
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797 — Grande
armário com trempe
Pagode Chinês
China, séc.XX,
madeira exótica
jumu, decoração
entalhada com de
cenas de quotidiano,
e grous entre nuvens,
topo em forma de
telhado de pagode
com decoração a
ouro, interior com
duas prateleias.
Sinais de uso.
Dim.:192x124x63cm.
BASE: 1000 €

796 — Grande jarrão
em porcelana do Japão
Japão, séc.XIX/XX,
decoração a azul e
branco com pavões
entre peónias, fundo
floral, reservas de aves e
borboletas entre flores,
com topo amovível.
Esbeiçadela no gargalo
de encaixe, sinais de uso.
Dim.:125cm.
BASE: 1200 €
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798 — Móvel bar
chinoiserie em laca e
talha
Portugal, séc.XX,
madeira entalhada e
dourada com decoração
vegetalista e cariatides,
parte superior em laca
com duas portas com
aplicações decoradas
com aves, interior
espelhado. Sinais de uso.
Dim.:145,5x80x36,5cm.
BASE: 1000 €

799 — LUNDA-CHOKWE Pequeno jarro figurativo
Angola, séc.XX, primeira
metade, cerâmica negra
moldada, decoração
geométrica incisa, topo com
figura. Dim.:16cm.
BASE: 200 €

800 — LUNDA-CHOKWE Jarro Figurativo
Angola, séc.XX, primeira
metade, cerâmica negra
moldada, decoração
geométrica incisa, topo
figuratico. Dim.:18,5cm.
BASE: 250 €

802 — LUNDA-CHOKWE - Par de Jarros ‘ave
e crocodilo’
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica negra
moldada, decoração geométrica incisa, topo
com ave e outro com crocodilo. Sinais de uso.
Dim.:14cm e 16cm.
BASE: 400 €

801 — LUNDA-CHOKWE Jarro Figurativo
Angola, séc.XX, primeira
metade, cerâmica negra
moldada, decoração
geométrica incisa, tampa com
figura. Mínima falha na base.
Dim.:18,5cm.
BASE: 250 €

803 — LUNDA-CHOKWE - Jarro ‘cobra’
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica negra
moldada, decoração geométrica incisa, topo com
cobra, mínimas falhas. Dim.:16cm.
BASE: 200 €
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804 — LUNDA-CHOKWE - Jarro figurativo
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica
negra moldada, decoração geométrica incisa,
topo com figura. Dim.:26,5 cm
BASE: 350 €

806 — PENDE Máscara Mbuya
Kongo, séc.XX, primeira
metade, madeira
polícroma com fibras
naturais e aplicações em
metal. Pequenas falhas.
Dim.:50 cm
BASE: 600 €
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808 —
SENOUFO
- Máscara ‘cospefogo’ Wanyugu
Costa do
Marfim, séc.
XX, primeita
metade, madeira
entalhada, vidro,
suporte em
ferro. Sinais e
patine de uso.
Ex: Private
Collection
- Toulouse,
Pierre Robin Paris; Charles
Montano.
Dim.:60cm.
BASE: 1200 €

805 — LUNDA-CHOKWE - Jarro figurativo
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica
negra moldada, decoração geométrica incisa,
topo figurativo. Mínimas falhas. Dim.:27,5 cm
BASE: 400 €

807 — LUBA SHANKADI
- Figura feminina com taça
Kongo, séc.XX, primeira
metade,escultura em
madeira escurecida
representando figura
feminina com escarificações
segurando taça ritual.
Patine de uso. Ex:
H.Guidemont; Jean Marc
Desaive, Bélgica. Dim.:
BASE: 1300 €

809 — BAOULE Enxota-moscas
Costa do Marfim,
séc.XX, primeira
metade, madeira
entalhada com
decoração
geométrica incisa
e figura, encimado
por camaleão,
crina de cavalo.
Patine de uso.
Dim.total:49cm.
BASE: 600 €

810 — SENOUFO - Cadeira
figurativa
Mali, séc.XX, primeira
metade, madeira entalhada
com decoração incisa
geométrica, terminais do
cahaço em forma de cabeça
de ave estilizada. Sinais de
uso. Dim.:65x45x40,5cm.
BASE: 1200 €

237

811 — KONGO Ceptro de dignitário
Kongo, séc.XIX,
marfim entalhado
com representação de
chefe tribal suportado
por mulher, elementos
decorativos e conchas
cauri. Ex: Antiga
colecção Belga; Jean
Marc Desaive. Peso
aprox.:289gr. Dim.:33cm.
BASE: 1200 €

812 — LOANGO,
KONGO - Presa historiada
em marfim com Armas
Reais Portuguesas
Loango, Cabinda, séc.XIX,
presa de marfim entalhado,
riquíssima representação
de figuras, animais e
insectos alusivos aos usos
e costumes Kongo e vida
colonial, figura central com
Armas Reais Portuguesas.
Sinais de uso. Peso
aprox.:1560g. Dim.:68cm.
BASE: 300 €

814 — GUENARDEAU / LOUIS OSCAR
ROTY (1846-1911) - Tabuleiro arte nova
França, c.1900, em bronze patinado e dourado,
relevado, com flores e placa circular com
Vénus beijando Cupido, assinado. Sinais de uso.
Dim.:47,5x29cm.
BASE: 60 €

816 — Dumbwaiter Arte Nova
com bandeja e monture em prata
Leitão
Inglês, inicios séc.XX, em mogno
entalhado, de dois andares, inferior
com abas e o superior com
tabuleiro. Asas e aplicações em
prata portuguesa, contraste javali,
1º titulo, marca de ourives ‘Leitão
& Ir.’ Sinais de uso. Dim.:92x64cm.
BASE: 700 €

813 — BIJAGÓ - Barco com
figuras
Guiné Bissau, Arquipélago
Bijagó, séc. XX, meados,
madeira entalhada, escurecida,
representando barco com vaca
brutu e figuras. Sinais de uso.
Dim.:55cm.
BASE: 200 €

815 — JEAN GAUTHIER - Jarra em vidro arte
nova
França, c.1900, vidro pintado com paisagem,
bordo com metal dourado. Assinado.
Dim.:14cm.
BASE: 120 €
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817 — Tabuleiro em majólica arte nova
Alemanha, c.1900, em cerâmica vidrada,
decoração estilizada policroma, armação
em metal. Marca na base. Sinais de uso.
Dim.:55x34cm.
BASE: 200 €

818 — Conjunto de três bases art deco
França, c.1920, vidro fosco, moldado e relevado,
representando flor, com aplicação em metal
fenestrado, base de garrafa e duas para copos.
Sinais de uso. Dim.:13cm e 23cm.
BASE: 100 €

819 — LALIQUE, FRANCE - Centro de mesa
‘Champs-Élysées’
França, séc.XX, cristal moldado e relevado,
decorado com motivos vegetalistas, marcado
‘Lalique, France’. Dim.:19x46 cm
BASE: 1000 €

820 — LALIQUE, FRANCE - Pássaro
França, séc.XX, escultura em cristal moldado
e relevado, polido e fosco, representando Ave.
Marca ‘Lalique, France’. Com caixa original.
Dim.:12 cm.
BASE: 150 €

821 — D’ARGYL - Base de candeeiro Art Deco
em cerâmica
França, c.1930, base de candeeiro em cerâmica
francesa com representação de figura feminina.
Com craquelê. Marcada D’Argyl. Não
electrificado. Dim.:28,5x42cm.
BASE: 200 €

822 — Medalhão modernista São José
França, meados séc.XX, cerâmica moldada
e vidrada com representação de São José.
Craquelê, pequenos defeitos e restauros. Dim.:
41,5x36cm.
BASE: 200 €

823 — Escultura ‘cão’ em cerâmica alemã
Cerâmica alemã, c.1930, fabrico de ‘Hertwig &
Co’, decoração monócroma a branco. Sinais de
uso. Marcada. Dim.: 25,5 cm.
BASE: 60 €

824 — Prato modernista em faiança
Faiança portuguesa, séc.XX, meado, decoração
polícroma vidrada representando pato, assinado.
Cabelos e gatos. Dim.:29,5cm.
BASE: 150 €

241

825 — ANTÓNIO
JOAQUIM (1925-2021)
- ‘Ponte D. Luís I’
Aguarela sobre
papel, assinada e
datado de 1990.
Dim.:47,5x68,5cm.
BASE: 400 €

826 — JOÃO CUTILEIRO (1937-2021) - ‘Figura
feminina’
Tinta da China sobre papel, assinado e datado
1992. Dim.:29x20,5cm.
BASE: 250 €
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828 — NORONHA DA COSTA (1942-2020) - ‘Sem título’
Tinta celulósica sobre tela, assinada. Dim.:92,5x65,5cm.
BASE: 3000 €

827 — ARTUR BUAL (1926-1999) - ‘Sem título’
Acrílico sobre tela, assinado e datado de 1998.
Dim.:33,3x24,2cm.
BASE: 2200 €
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ORDEM DE COMPRA
Enviar por correio, fax ou e-mail para:
MARQUES DOS SANTOS LEILÕES,

A PREENCHER PELA EMPRESA
ORDEM DE COMPRA Nº
RECEPÇÃO

Contribuinte No 508 619 548

DATA

Rua Santos Pousada 1281, 4000 - 490 Porto
Tel & Fax 225 026 308 - Telm 912 263 134

HORA

geral@mdsleiloes.com www.mdsleiloes.com

ASSINATURA

LEILÃO Nº
DATA
LICITAÇÃO PELO TELEFONE
Lote Nº

829 — JOSÉ DE GUIMARÃES (n.1939) - ‘Sem título’
Guache sobre papel marouflé. Assinado. Adjunta-se Certificado do Artista. Dim.:33x51cm.
BASE: 7000 €

Título ou Descrição do Lote

Valor Máximo de Licitação (€)

Queiram licitar em meu nome os lotes acima discriminados

todo o conteúdo das “Condições Negociais” impressas no

até ao valor máximo indicado (comissão excluída) no leilão

catálogo e publicadas na internet em www.mdsleiloes.com.

acima referido. Estas licitações serão executadas pela Mar-

Caso seja bem sucedido na aquisição de algum ou de alguns

ques dos Santos Leilões ao melhor preço possível de leilão.

dos lotes pagarei sobre o “preço de arrematação” uma co-

Declaro conhecer e aceitar, integralmente e sem reservas,

missão de 21,5% (IVA incluído).

NOME
EMAIL
MORADA
C.POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
No CONTRIBUINTE
No BI
ASSINATURA
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DATA
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LICITAR EM LEILÃO
Todas as Ordens de Compra deverão ser recebidas
até 3 horas antes do início do Leilão.

Licitações Presenciais
Os interessados devem-se registar antes do leilão,
bastando para tal preencher e assinar o impresso
com os dados solicitados.

Ordens de Compra
Caso não seja possível estar presente no leilão,
poderá deixar uma ordem de compra. Estas serão
aceites depois de devidamente preenchidas e
assinadas, entregues em mão, por correio, e-mail
ou fax, até ao limite de 3 horas antes do início do
leilão. O catálogo inclui na página final uma ordem de compra, poderá ser igualmente solicitada
no local do leilão.
O leiloeiro licitará e adquirirá o lote pelo valor
mais baixo que lhe for possível, não excedendo o
valor máximo especificado na ordem de compra.
Se forem recebidas duas ordens de compra com
valor igual, será dada preferência à primeira
ordem recebida.

Licitações Pelo Telefone
Poderá ser contactado telefonicamente de forma a
permitir a sua participação por esta via. Para isso
é necessário que preencha o impresso ‘Ordem de
Compra’, que deverá ser entregue até um limite de
3 horas antes do ínicio do leilão.
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