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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 te-

nham 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 Lei-

lões” 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 valida-

mente 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 acor-

dado, 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 expres-

samente 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 esti-

ver estipulado no Contrato, não lhe assistindo 

direito a qualquer compensação ou indemniza-

ção 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 eventua-

lidade 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 acorda-

do, 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 COM-

PRADORES

 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 au-

mento 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. 

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 comer-

ciais da “MdS Leilões” podem ainda reger-se por 

quaisquer outras condições expressas em local 

próprio, designadamente nos catálogos.

I _ CONDIÇÕES PREDOMINANTE-

MENTE 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 uti-

lizar, 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 responsabili-

dade sobre essas pessoas por tal facto. De igual 

modo, a eventual indicação de empresa ou 

pessoa para o fazerem exclui qualquer respon-

sabilidade da “MdS Leilões”, seus representantes, 

trabalhadores ou colaboradores.

Cláusula 9a
Mesmo após a assinatura do Contrato, enquan-

to 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 



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 arrema-

tados 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 paga-

mento 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 Lei-

lões” 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 dispo-

nibilidade 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 compen-

sação, 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, arma-

zenamento 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 inter-

pelação ao comprador:

(a) intentar acção judicial de cobrança da quan-

tia 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 des-

crições 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 an-

terior, os bens são vendidos no exacto estado de 

conservação em que se encontram, pelo que com-

petirá 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 apreen-

são, 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, de-

signadamente ao abrigo da legislação de protec-

ção 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, 

 CLÁUSULA 19ª

19.1 A “MdS Leilões” efectuará uma prévia 

avaliação sobre a informação facultada pelos 

potenciais 

compradores, em conformidade com o seu his-

tórico, políticas comercial e de crédito, podendo 

aceitar ou recusar o seu registo e, nomeadamen-

te, 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 inscri-

ção 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, nomea-

damente 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 circuns-

tância alguma, em seu próprio nome como 

compradora dos bens que coloca em leilão.

 

CLÁUSULA 21ª 

Para se certificar da efectiva licitação de deter-

minado ou de determinados bens, o potencial 

comprador deverá comparecer e licitar pes-

soalmente 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 contac-

tar 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 com-

pra 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 comprado-

res 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 fac-

turada 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 compra-

dores 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, con-

soante a arrematação do bem tenha resultado 

de lance proferido em sala ou veiculado através 

da “Plataforma”, que num e noutro caso cru-

zam 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 ar-

rematados 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 



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 es-

clarecidamente consentem no processamento 

dos seus dados pessoais nos termos da Lei n.ª 

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 co-

mercial entre elas, bem como sobre a validade, 

eficácia, interpretação ou integração das pre-

sentes Condições Gerais ou quaisquer outros 

documentos contratuais, é competente o foro 

da comarca do Porto, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

1ª Sessão
14 de Dezembro de 2022 - 20h00
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1 — Arrecadas em ouro 
popular
Ouro e filigrana de ouro 
popular português, contrastes 
veado 800. Sinais de uso. Peso 
total:4,5g. Dim.:3,8cm.
BASE: 375 €

4 — Brincos à Rainha em ouro
Ouro popular português, 
contaste veado 800. Sinais de 
uso. Peso total.:9,1g. Dim.:5cm.
BASE: 650 €

2 — Arrecadas em ouro 
popular
Ouro e filigrana de ouro 
popular português, contraste 
dragão 800. Sinais de uso. Peso 
total:4,7g. Dim.:4cm.
BASE: 400 €

5 — Brincos à Rainha 
pequenos em ouro popular
Ouro popular português, 
contraste veado 800. Sinais 
de uso. Peso total:3,8g. 
Dim.:3,7cm.
BASE: 300 €

3 — Pequenas Arrecadas em 
ouro popular
Ouro e filigrana de ouro 
popular português, contraste 
veado 800. Sinais de uso.  Peso 
total:3,0g. Dim.:3,2cm.
BASE: 250 €

6 — Brincos tradicionais em 
ouro
Ouro popular português, 
contraste veado 800, com 
decoração de esmaltes. Sinais 
de uso. Peso total:3,5g. 
Dim.:2,5cm.
BASE: 250 €

7 — Pendente ‘coração’ em 
ouro
Ouro amarelo, contraste veado 
800, vazado e inciso com flores. 
Sinais de uso. Peso total:8,3g. 
Dim.:3,5cm.
BASE: 500 €

10 — Meia libra Victoria com 
aro em ouro
Moeda em ouro, Victoria, 
datada de 1876, com brasão, 
eixo vertical, com aro em 
ouro, contraste dragão 800. 
Sinais de uso. Peso total:6,4g. 
Dim.:3,5cm.
BASE: 500 €

8 — Brincos ‘coração’ em 
filigrana
Filigrana de ouro amarelo, 
contraste veado 800. Sinais de 
uso. Peso total:2,8g. Dim.:3cm.
BASE: 250 €

11 — Pendente com meia libra 
Eduardo VII
Moeda em ouro 916/1000, 
Eduardo VII, datada de1909, 
com aro em ouro torneado, 
contraste veado 800. Sinais de 
uso. Peso total:6,9g.
BASE: 500 €

9 — Pendente ‘coração de 
Viana’ em filigrana
Filigrana de ouro popular 
português, contraste veado 
800, terminal com granitos. 
Sinais de uso. Peso total:2,3g. 
Dim.:4cm.
BASE: 200 €

12 — Pendente libra Victoria
Moeda em ouro 916/1000, 
Victoria, datada de 1898, eixo 
horizontal, com pendente em 
ouro, contraste dragão II 800 
(1887-1937). Sinais de uso. 
Peso total:8,3g. Dim.:2,8cm.
BASE: 500 €
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13 — Pendente libra Victoria 
com aro em ouro
Moeda em ouro 916/1000, 
Victoria, datada de 1899, 
eixo horizontal, com aro em 
ouro rendilhado, contraste 
veado 800. Sinais de uso. Peso 
total:14,0g. Dim.:4cm.
BASE: 900 €

16 — Cordão em ouro
Ouro amarelo, contraste 
tigre II 800 (1887-1937). 
Sinais de uso. Peso total:30g. 
Dim.:97,5cm.
BASE: 1800 €

14 — Pendente libra Eduardo 
VII com aro em ouro
Moeda em ouro 916/1000, 
Eduardo VII, datado de 1907, 
eixo horizontal, com aro 
torneado e rendilhado em ouro. 
Sinais de uso. Peso total:10,1g. 
Dim.:3,9cm. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 750 €

17 — Cordão em ouro
Ouro amarelo, contraste 
dragão 800 II (1887-1937). 
Sinais de uso. Peso total:25,3g. 
Dim.:107cm.
BASE: 1700 €

15 — Colar de contas em ouro 
popular português
Ouro amarelo, contraste veado 
800, de contas de Viana. Sinais 
de uso. Peso total.:26,2g. Dim.
fechado:25cm.
BASE: 1400 €

18 — Trancelim
Ouro popular português, 
contraste veado 800, elos com 
filigrana no interior. Sinais 
de uso. Peso total.:20,9g. 
Dim.:97cm.
BASE: 1300 €

19 — Brincos com pingentes 
em ouro e coral
Ouro amarelo Espanha, 
750, contraste de Córdova 
Andaluzia, ref.C0278, com 
pingentes em coral. Sinais de 
uso.  Peso total:8,6g. Dim.:4cm.
BASE: 450 €

22 — Brincos em ouro e coral
Ouro amarelo Espanha, 
750, contraste de Córdova, 
Andaluzia, ref.C0125, com 
duas contas em coral com 
aprox.:13,3mm. Sinais de uso. 
Peso total:10,3g. Dim.:3cm.
BASE: 300 €

20 — Alfinete camafeu em 
ouro e coral
Ouro amarelo, Espanha, com 
aplicação de contas em coral 
e camafeu de figura feminina 
em coral. Sinais de uso. Peso 
total:15,7g. Dim.:4,3cm.  Ao 
abrigo DL 120/2017.
BASE: 500 €

23 — Brincos em ouro e coral
Ouro amarelo italiano 750, 
com decoração de uva e parra 
com duois corais gota. Sinais 
de uso. Peso total:24,7g. 
Dim.:4,5cm.  Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 500 €

21 — SIRIO GIOIELLI - 
Brincos ‘flores’ em ouro e coral
Em coral e ouro italiano 
750, marcado ‘Sirio Gioielli’, 
cravejados com diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:33,2g. 
Dim.:3,5cm.
BASE: 600 €

24 — Brincos em ouro e coral
Ouro amarelo, Espanha, 
vazado e relevado, com coral. 
Sinais de uso, pequenas mossas. 
Peso total:14,6g. Dim.:6m.  Ao 
abrigo DL 120/2017.
BASE: 400 €
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26 — Alfinete em ouro esmaltes e diamantes, 
séc.XIX
Ouro amarelo e prata, com decoração a 
esmaltes azuis, com três diamantes talhe 
rosa. Pequenos defeitos nos diamantes. Peso 
aprox.:16,0g. Dim.:5cm. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 1600 €

28 — Brincos em ouro popular
Ouro popular português, 
contraste dragão 800, com 
aplicação de vidros. Sinais de 
uso. Peso total:5,8g. Dim.:4cm.
BASE: 300 €

29 — 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: 900 €

27 — Brincos em ouro com 1/10 libra Victoria
Ouro amarelo, cravejado com seis diamantes 
8/8 redondos e duas 1/10 libras Victoria, 1895, 
eixo horizontal. Sinais de uso. Peso total:7,9g. 
Dim.:2cm. Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 450 €

30 — Alfinete em platina com 
diamantes e safiras
Platina, com um diamante 
lapidação brilhante redondo, 
pureza SI-P, cor K-L, com 
peso estimado de 0,28ct.. E 44 
diamantes lapidação rosa. Peso 
total: 11,8g. Dim.:5x2,3cm. 
Ao abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 1000 €

31 — Botões de punho em 
ouro
Ouro amarelo, contraste 
dragão 800 (1938-1984), 
motivos florais e geométricos. 
Sinais de uso. Peso 
aprox.:9,29g. Dim.:2,2cm.
BASE: 400 €

34 — CARTIER - Botões de 
punho
Ouro amarelo e branco, 750, 
contraste de Londres 1958, 
marcados ‘Cartier’. Sinais 
de uso. Peso total:24,9g. 
Dim.:1,5cm.
BASE: 1700 €

32 — Botões de punho em 
ouro
Ouro amarelo, contraste 
veado 800. Sinais de uso. Peso 
total:5,1g. Dim.:1,7cm.
BASE: 350 €

35 — TIFFANY & Co. - 
Botões de punho ‘nó’
Ouro amarelo, 585, marcados 
‘Tiffany & Co.’. Sinais de uso. 
Peso total:4,9g. Dim.:8mm.
BASE: 400 €

33 — Botões de punho 
quadrados em ouro
Ouro amarelo, contrastes 
dragão 800, com aplicação de 
pedra dura. Sinais de uso. Peso 
total:10,2g. Dim.:1,7cm.
BASE: 500 €

36 — TIFFANY & Co. - 
Botões de punho
Ouro amarelo 750, marcado 
‘Tiffany & Co.’. Sinais de uso. 
Peso total:16g. Dim.:1,8cm.
BASE: 1000 €
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37 — Botões de punho ovais 
em ouro
Ouro amarelo, e escovado. 
Sinais de uso. Peso total:9,9g. 
Dim.:1,4cm. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 600 €

40 — EUGÉNIO CAMPOS 
- Brincos em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, carneiro 800, 
com 24 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza 
VVS-VS, cor I-K, com peso 
estimado de 0,30ct.. Marca de 
Eugénio Campos. Peso total: 
7,3g.
BASE: 1400 €

38 — Botões de punho em 
ouro e diamantes
Ouro, contraste formiga 
800 (1938-1984), com dois 
diamantes lapidação 8/8 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:4,79g. Dim.:1,6cm.
BASE: 250 €

41 — LEITÃO & IRMÃO - 
Anel em filigrana de ouro e 
diamantes
Marca ‘LEITÃO’, ouro amarelo, 
veado 800, com 72 diamantes 
lapidação redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 0,45ct.. Peso total: 6,6g. 
Med.:12,5.
BASE: 1100 €

39 — Brincos ‘flores’ em ouro, 
diamantes e safiras
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, cravejados 
com seis diamantes lapidação 
brilhante redondo e oito safiras, 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:6,4g. 
Dim.:3,5cm.
BASE: 375 €

42 — Conjunto anel e brincos 
em ouro rosa com diamantes
Oruo, veado 800, anel com 
126 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza 
VS-SI, cor I-J, peso estimado 
de 0,60ct.,  brincos com 178 
diamantes lapidação brilhante 
redondo e 2 diamantes 
lapidação baguete, pureza 
VVS-SI, cor I-J, peso estimado 
de 1,05ct.
BASE: 1600 €

43 — 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: 1800 €

46 — Anel em ouro e ametista
Ouro amarelo, contraste 
carneiro 800, com 
quartzo ametista oval com 
aprox.16x13,8mm. Peso 
total:6,5g. Med.:13.
BASE: 350 €

44 — 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: 1600 €

47 — Pendente em ouro e 
ametista
Ouroa amarelo, contraste 
carneiro 800, com quartzo 
ametista lapidação pera, com 
aprox.:24x17,8mm. Peso 
total:7,5g. Dim.:3,1cm.
BASE: 350 €

45 — Anel em ouro com 
Citrino
Ouro amarelo, carneiro 800, 
com quartzo citrino oval com 
aproximadamente 18,5x15mm. 
Peso total: 7,7g. Med.:13.
BASE: 350 €

48 — Brincos em ouro e 
ametista
Ouro amarelo, contraste 
canerio 800, com dois quartzos 
ametista, lapidação pera com 
aprox.:21,5x18mm cada. Peso 
total:15,1g. Dim.:3,8cm.
BASE: 800 €
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49 — Pendente ‘coração’ em 
ouro com diamantes e safiras
Ouro amarelo, cravejado 
com treze safiras lapidação 
brilhante redondo e onze 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:5,1g. Dim.:2,7cm. Ao 
abrigo DL 120/2017.
BASE: 320 €

52 — Pulseira em ouro com diamantes
Ouro amarelo, 750, com 31 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VVS-VS, cor H-K, 
com peso estimado de 4,30ct.. Peso total:26,4g.
BASE: 5000 €

50 — Brincos em ouro com 
diamantes e lápis lazúli
Ouro amarelo, 750, com 14 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-SI, cor I-K, 
com peso estimado de 0,42ct. e 
2 lápis lazúli. Peso total: 15,5g.
BASE: 1500 €

51 — LUIZ FERREIRA - 
Colar em raíz de safira e 
pérolas
Ouro amarelo, veado 800, 
com 13 safiras em missangas 
facetadas e 12 pérolas de 
cultura barrocas. Peso total: 
84,0g.
BASE: 1000 €

53 — LUIZ FERREIRA - Pulseira em ouro com 
quartzos cristal da rocha
Ouro amarelo, veado 800, com 4 quartzos 
cristal da rocha esféricos facetados com 
aproximadamente 19,5mm. Peso total:73,6g.
BASE: 2500 €

54 — Brincos em ouro com 
diamantes e pérolas
Ouro branco, 750, com 52 
diamantes pretos lapidação 
brilhante redondo, com peso 
estimado de 0,75ct. e 2 pérolas 
de cultura redondas com 
aproximadamente 11mm. Peso 
total: 17,4g.
BASE: 1000 €

57 — Brincos em ouro com diamantes e rubis
Ouro branco, veado 800, com 54 diamantes 
lapidação brilhante redondo, pureza VS-SI, cor 
G-I com peso estimado de 3,10ct. e 4 rubis ovais 
com aproximadamente 7,7x6mm e 5.9x3,9mm. 
Peso total: 12,5g.
BASE: 5000 €

55 — Aliança em ouro e 
diamantes
Ouro branco, com 110 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Pureza VS-SI, cor G-I, 
com peso estimado de 4,40ct.. 
Peso total: 9,9g. Med.:16,5.
BASE: 4500 €

56 — Brincos em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, com 
140 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 1,75ct.. Peso total: 15,4g.
BASE: 2750 €

58 — Pulseira em ouro com diamantes e rubis
Ouro branco, veado 800, com 20 diamantes 
lapidação brilhante redondo, pureza VS-SI, cor 
G-K, com peso estimado de 1,40ct. e 20 rubis 
redondos com aproximadamente 2,7mm. Defeito 
na palheta do fecho. Peso total:13,9g.
BASE: 4500 €
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59 — Brincos em ouro com 
diamantes e granadas
Ouro branco, 750, com 48 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-SI, cor 
G-I, com peso estimado 
de 0,48ct. e 2 granadas 
cabochão ovais facetadas com 
aproximadamente 12x10mm. 
Peso total: 22,6g.
BASE: 1000 €

62 — Anel em ouro com 
diamantes e pérola
Ouro branco, contraste 
veado 800, com 8 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS-SI, cor G-I, com 
peso estimado de 0,26ct. E 
uma pérola de cultura com 
aprox.14mm. Peso total: 11,3g. 
Med.:16.
BASE: 750 €

60 — 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: 500 €

63 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, com 
1 diamante lapidação baguete e 
4 diamantes lapidação degrau 
quadrada, pureza VVS-VS, 
cor G-I, com peso estimado 
de 1,30ct.. Peso total: 11,0g. 
Med.:16.
BASE: 2200 €

61 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, 
com 9 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 0,60ct.. Peso total: 6,6g. 
Med.:17.
BASE: 750 €

64 — Par de argolas ouro 
branco com diamantes
Ouro branco, veado 800, 
cravejado com 56 diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Peso total:4,2g. Dim.:1,3cm.
BASE: 500 €

65 — Alfinete em ouro, 
diamantes e safiras
Ouro branco 750, com seis 
safiras lapidação brilhante 
redondo e 10 diamantes 
lapidações brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:6,0g. 
Dim.:3,5cm.
BASE: 400 €

68 — Colar e pendente em 
ouro com pérola e diamantes
Fio e pendente em ouro branco, 
contraste veado 800, com 
uma pérola de cultura e cinco 
diamantes, lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:3,9g. Dim.:24cm.
BASE: 350 €

66 — Anel em platina, safira e 
diamantes
Platina, com uma safira 
lapidação brilhante oval 
com aprox.6,7x5,5mm, e 
dois diamantes lapidação 8/8. 
Sinais de uso. Peso total:3,7g. 
Med.:13,5. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 250 €

69 — Brincos em ouro com 
diamantes e pérolas
Ouro branco, veado 800, 
com 14 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza 
VS-SI, cor G-I, com peso 
estimado de 0,24ct. e 2 pérolas 
de cultura redondas com 
aproximadamente 9,7mm. 
Peso total: 7,0g.
BASE: 600 €

67 — Brincos em ouro com 
diamantes e safiras
Ouro branco, veado 800, 
com 4 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 0,03ct., 4 safiras coração 
cabochão e 6 safiras baguete. 
Peso total:7,0g. Dim.:3cm.
BASE: 600 €

70 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, 
com 43 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS, 
cor G-I, com peso estimado 
de 0,50 ct. Peso total:6,2g. 
Med.:16.
BASE: 650 €
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71 — Colar em ouro com 
pérolas
Ouro amarelo, veado 800, com 
33 pérolas de cultura entre 11 
a 13mm. Peso total: 81,8g.
BASE: 5000 €

74 — 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: 1000 €

72 — Anel em ouro branco, 
pérola e diamantes
Ouro branco, contraste 
formiga 800 e galo, com 
uma pérola de cultura e nove 
diamantes lapidação 8/8 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:3,3g. Med.:13,5.
BASE: 200 €

75 — 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 €

73 — Brincos ‘flores’ em ouro 
com diamantes
Ouro branco, contraste 
andorinha 750, cravejados 
com 44 diamantes lapidação 
brilhante redondo. Peso 
total:5,9g. Dim.:1,5cm.
BASE: 400 €

76 —  Brincos em ouro com 
diamantes
Ouro branco, com 4 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS-SI, cor H-J, com 
peso estimado de 1,52ct.. Peso 
total: 5,0g. Ao abrigo do 
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 2000 €

77 — Alfinete centro de colar 
em ouro com diamantes e 
quartzo citrino
Ouro branco e amarelo, 
veado 800, com 64 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS-SI, 40 cor G-I e 24 
cor amarela (tratada), com 
peso estimado de 0,45ct.. Peso 
total: 6,8g.
BASE: 600 €

80 —  Anel em ouro com 
diamantes e rubis
Ouro amarelo, contrastes galo 
e veado 800, com 1 diamante 
lapidação redondo, pureza VS-
SI, cor I-K, com peso estimado 
de 0,50ct. E 8 rubis lapidação 
baguete. Peso total: 7,3g. 
Med.:10,5.
BASE: 1800 €

78 — Par de brincos em ouro 
com diamantes
Ouro branco e amarelo e 
escovado, contraste veado 800, 
cravejado com 64 diamantes 
lapidação brilhante redondo 
com cerca de 0,65ct. Sinais 
de uso. Peso aprox.:10,1g. 
Dim.:2cm.
BASE: 900 €

81 — 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 €

79 — SPLEND’ORO  - Três 
anéis em ouro
Ouro amarelo, rosa e branco, 
contraste veado 800, marcados 

‘Splend’Oro’, com esmaltes e 12 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:14,0g. Med.:17,5.
BASE: 800 €

82 — Aliança em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, cravejado com 22 
diamantes lapidação brilhante 
redondo com cerc de 0,72ct. 
Sinais de uso. Peso total:3,8g. 
Med.:17.
BASE: 600 €
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83 — 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: 450 €

86 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo e branco, 
veado 800, com 16 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS-SI, cor H-K, com 
peso estimado de 0,26ct.. Peso 
total: 8,2g. Med.:16.
BASE: 800 €

84 — 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: 1800 €

87 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com 33 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-SI, cor 
H-K, com peso estimado 
de 1,20ct.. Peso total: 4,8g. 
Med.:16,5.
BASE: 650 €

85 — Brincos entrelaçados em 
ouro
Ouro branco e amarelo, 
contrastes veado 800 e galo, 
cravejados com 40 diamantes 
lapidação 8/8 redondo. Sinais 
de uso.  Peso total:4,7g. 
Dim.:1,5cm.
BASE: 325 €

88 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, galo e veado 
800, com 1 diamante lapidação 
brilhante redondo e 2 
diamantes lapidação baguete, 
pureza VVS-VS, cor G-I, com 
peso estimado de 0,72ct.. Peso 
total:3,5g. Med.:17.
BASE: 1700 €

89 — Anel em ouro, diamantes 
e pérolas
Ouro branco, contrastes 
veado 800, com duas pérolas 
de cultura e cravejado com 
56 diamantes lapidação 8/8. 
Sinais de uso. Peso total:5,8g. 
Med.:17.
BASE: 500 €

98 — Bar de brincos em ouro 
com diamantes
Ouro branco, contraste 
veado 800, cravejado com 26 
diamantes lapidação brilhante 
redondo com peso estimado 
de 0,26ct. Peso total:4,4g. 
Dim.:1,7cm.
BASE: 400 €

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: 350 €

99 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, contraste veado 
800, com seis diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso.  Peso total:3,3g. 
Med.:16.
BASE: 200 €

97 — Fio e pingente em ouro 
branco com diamantes e pérola
Fio em ouro branco contraste 
andorinha 750, com pingente 
em ouro branco, veado 800, 
cravejado com 8 diamantes 
lapidação brilhante redondo e 
uma pérola de cultura. Sinais 
de uso. Peso total:4,1g. Dim.
fechado:20,5cm.
BASE: 400 €

100 — Par de brincos em ouro 
com diamantes
Oruo branco e ouro escovado, 
contraste veado 800, com 22 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, com peso estimado 
de 0,30ct. Peso total:4,7g. 
Dim.:1,6cm.
BASE: 450 €
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101 — LEITÃO & IRMÃO - 
Fio com cruz em ouro, safiras e 
diamantes
Ouro amarelo, contaste 
carneiro 800, marca de ‘Leitão 
& Irmão’, centro de color 
cruz cravejado com 24 safiras 
lapidação brilhante redondo, 
36 diamantes brilhante 
redondo. Peso total:6,6g.
BASE: 700 €

104 — Anel em ouro, rubis e 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com 3 rubis 
(síntese) lapidação brilhante 
navete e seis diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso.  Peso total:3,8g. 
Med.:18.
BASE: 350 €

102 — Pendente Cruz em ouro 
com diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, cravejada com 17 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:2,5g. Dim.:2,7cm.
BASE: 250 €

105 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, cravejado com seis 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, com peso estimado 
de aprox.0,42ct.. Sinais de uso. 
Peso total:2,5g. Med.:13.
BASE: 300 €

103 — Pendente ‘rosto de 
Cristo’ em ouro e diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, moldado com 
três diamantes lapidação 8/8 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:5,0g, Dim.:3,2cm.
BASE: 300 €

106 — Anel ‘cisne’ em ouro 
com diamantes
Ouro amarelo, contraste veado 
800 e galo, com dois diamantes 
lapidação 8/8 redondo. Sinais 
de uso. Peso total:3,2g. 
Med.:15.
BASE: 200 €

107 — Quatro diamantes 
fancy
Quatro diamantes fancy vivid 
orange-yellow, lapidação 
brilhante redondo, com 1,04ct, 
cor natural, pureza VS-SI. Com 
certificado ALGT, 20 Julho 
2021.
BASE: 500 €

110 — Libra Elizabeth II, 1967
Moeda em ouro 916/1000, 
datada de 1967, eixo 
horizontal. Peso aprox.:8g. 
Dim.:2,2cm.
BASE: 450 €

108 — Medalha Romena 
George Enescu em ouro
Medalha Romena em 
ouro, comemorativa do 
50º aniversário da morte do 
músico George Enescu (1881-
1955), datada de 2005. Sinais 
de uso. Peso aprox.:23,4g. 
Dim.:3,6cm. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 600 €

111 — Libra Elizabeth II, 1958
Moeda em ouro 916/1000, 
datada de 1958, eixo 
horizontal. Peso aprox.:8g. 
Dim.:2,2cm.
BASE: 450 €

109 — Meia Libra Victoria, 
1900
Moeda em ouro 916/1000, 
datada de 1900, eixo 
horizontal. Peso total:4g. 
Dim.:1,9cm.
BASE: 220 €

112 — Libra Elizabeth II, 1967
Moeda em ouro 916/1000, 
datada de 1967, eixo 
horizontal. Peso aprox.:8g. 
Dim.:2,2cm.
BASE: 450 €
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113 — Quartinho em ouro D. 
João V
Moeda em ouro, de 1.000 Reis, 
datada de 1722. Sinais de uso. 
Peso total:2,5g. Dim.:1,9cm.
BASE: 300 €

116 — Moeda D. José I
Moeda em ouro, de 6.400 Reis, Rio de Janeiro, 
datada de 1777, eixo horizontal. Sinais de uso. 
Peso total:14,2g. Dim.:3,3cm.
BASE: 850 €

114 — Meio escudo D. João V
Moeda em ouro, de 800 
Reis, datada de 1730, eixo 
horizontal. Sinais de uso. De 
Peso total:1,6g. Dim.:1,8cm.
BASE: 240 €

115 — Pinto em ouro D. João 
V
Moeda em ouro, de 400 Reis, 
datada de 1721. Sinais de uso. 
Peso total:1,0g. Dim.:1,4cm.
BASE: 120 €

117 — Moeda D. Maria I com Toucado
Moeda em ouro, de 6.400 Reis, Rio de janeiro, 
datada de 1802, eixo horizontal. Sinais de uso. 
Peso total:14,2g. Dim.:3,3cm.
BASE: 850 €

118 — Moeda D. Maria I 
com Toucado
Moeda em ouro, de 6.400 
Reis, Rio de janeiro, datada 
de 1792, eixo horizontal. 
Sinais de uso. Peso total:14,3g. 
Dim.:3,3cm.
BASE: 850 €

119 — Moeda D. Maria I e 
D. Pedro III
Moeda em ouro, de 6.400 
Reis, Rio de Janeiro, datada 
de 1782, eixo horizontal. 
Sinais de uso. Peso 
total:14,3g. Dim.:3,3cm.
BASE: 850 €

120 — Moeda D. Luís I
Moeda em ouro, 916/1000, 
de 10,000 Reis, datada de 
1880, eixo vertical. Sinais 
de uso. Peso total:17,6g 
Dim.:2,9cm.
BASE: 970 €
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121 — JESUS YANES - Baú miniatura em prata
Prata e prata dourada espanhola 925, marcada 

‘J.Yanes’, lisa com grinaldas e brasão de 
armas reais espanholas, pomo cinzelado com 
pombas, reprodução em miniatura de original 
Património Nacional Espanhol, com estojo.
Peso aprox.:145g.Dim.:5,7x6,5x4,2cm.
BASE: 300 €

123 — Duas bases de garrafa em vidro e prata
Pratos em vidro lapidado e inciso, com abas em 
prata fenestrada, uma com monograma. Sinais 
de uso. Dim.:16,7cm e 18,5cm. Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 150 €

122 — LUIZ FERREIRA - Porta-retratos
Em madeira com aplicação em prata portuguesa, 
contraste águia 835 (após 1985), marca de 
prateiro de Virgílio da Costa Barroca (reg.1983), 
marcada ‘LF’. Ligeiro gasto na madeira. 
Dim.:16,x13cm, interio:10,7x7,8cm.
BASE: 100 €

124 — Cesto em prata e vidro
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), decoração vazada e relevada de folhagem 
e flores, recipiente em vidro lapidado. Sinais 
de uso, falhas no vidro. Peso aprox.:443g. 
Dim.:33cm.
BASE: 350 €

125 — Serviço de chá e café com tabuleiro em prata, estilo D. João V
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), tabuleiro águia 833 (1938-1984), decoração 
relevada de cornucópias, enrolamentos, concheados volutas e elementos florais. Sinais de uso. Peso 
aprox.:6059g. Dim.:de 20cm a 66,5cm.
BASE: 3000 €

126 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração lisa com frisos incisos, pegas em 
madeira. Bule com defeito na tampa, amolgadelas na tampa de açucareiro. Peso total aprox.:2299g. 
Dim.: de 15cm a 26,5cm.
BASE: 1200 €
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127 — Paliteiro 
‘pirata com 
concertina’ em 
prata
Prata portuguesa, 
contraste coelho 
835, decoração 
relevada 
representando 
pirata tocando 
concertina Peso 
aprox.:245g. 
Dim.:14cm.
BASE: 250 €

128 — Paliteiro 
‘músico pirata’ em 
prata
Prata portuguesa, 
contraste coelho 
835, decoração 
relevada 
representando 
pirata tocando 
tringulo, base 
redonda. Peso 
aprox.:193,8g. 
Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

129 — Paliteiro ‘pirata com 
harmónica’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
coelho 835, decoração 
relevada representando pirata 
tocando harmônica. Peso 
aprox.:162,5g. Dim.:12cm.
BASE: 170 €

130 — Paliteiro ‘pirata com 
tambor’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
coelho 835, decoração 
relevada representando 
pirata tocando tambor. Sinais 
de uso. Peso aprox.:325g. 
Dim.:12,5cm.
BASE: 300 €

131 — Paliteiro ‘homem de 
bicorne’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 835 (após 1985), 
relevada e cinzelada de figura 
feminina, gradinha, base 
redonda de motivos florais 
e pés de garra. Sinais de uso. 
Peso aprox.:163g. Dim.:17cm.
BASE: 180 €

132 — Paliteiro 
‘Arlequim’ em prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 
925 (após 1985), 
decoração relevada, 
incisa e cinzelada, 
figurando arlequim 
segurando leque. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.:221g. 
Dim.:16,5cm.
BASE: 225 €

133 — Paliteiro 
‘malabarista’ em 
prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 
925 (após 1985), 
decoração relevada 
e cinzelada, 
representando 
figura com peão 
e serpente, base 
vegetalista redonda. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.:263g. 
Dim.:20cm.
BASE: 250 €

134 — Paliteiro ‘menino’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
coelho 835, decoração 
cinzelada e relevada 
representando menino com 
cesto, base redonda e pés 
vegetalistas vazados. Sinais 
de uso. Peso aprox.:215g. 
Dim.:15,5cm.
BASE: 200 €

135 — Paliteiro ‘flor’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 835 (após 1985), 
decoração cinzelada e relevada 
de flor e folhagem. Sinais 
de uso. Peso aprox.:154g. 
Dim.:21cm.
BASE: 150 €

136 — Paliteiro ‘ovelha’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 835 (após 1985), 
decoração cinzelada e 
recortada de ovelha com flores, 
base e pés vegetalistas. Sinais 
de uso. Peso aprox.:252g. 
Dim.:13,5cm.
BASE: 250 €
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137 — Paliteiro ‘faisão’ em prata
Prata portuguesa, contraste coelho, decoração, 
relevada e cinzelada representando ave, base 
redonda e pés vegetalistas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:151g. Dim.:12,5cm.
BASE: 160 €

138 — Terno de paliteiros ‘garça’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), cinzelada e relevada de ave com copo, 
bases florais redondas e pés de aves. Sinais de 
uso. Peso aprox.:624g. Dim.:21cm.
BASE: 600 €

139 — Palmatória em prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
lisa com flores incisas. Sinais 
de uso. Peso aprox.:183g. 
Dim.:18cm.
BASE: 120 €

140 — Palmatória recortada 
em prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
recortada com decoração 
relevada de elementos 
vegetalistas, cartelas e 
conteados. Com amolgadelas 
no bordo. Peso aprox.:112,6g. 
Dim.:18cm.
BASE: 100 €

141 — Palmatória em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 925 (após 1985), 
decoração floral incisa. 
Com amolgadelas. Peso 
aprox.:154g. Dim.:15cm.
BASE: 120 €

142 — Palmatória gomada em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
gomada e vazada com 
concheados e folhagem. 
Mínimas amolgadelas no 
bordo. Peso aprox.:182g. 
Dim.:18,5cm.
BASE: 120 €

145 — Salva espiralada em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 
(1887-1937), recortada, relevada com gomos 
espiralados, flores e concheados, centro com 
cartela. Sinais de uso. Peso aprox.:510g. 
Dim.:36,5cm.
BASE: 275 €

143 — Jarro em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
decoração lisa. Amolgadelana 
no corpo e base. Peso 
aprox.:647g. Dim.:27cm.
BASE: 325 €

144 — Caneca em cristal e 
casquinha
Jarro em cristal lapidado 
atribuível a Topázio, decoração 
hexagonal, monture em 
casquinha relevada com 
querubins, tampa com leão. 
Sinais de uso. Dim.:29cm.
BASE: 100 €

148 — Fruteiro oblongo de volutas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração recortada e relevada de volutas 
e concheados. Sinais de uso. Peso aprox.:945g. 
Dim.:42cm.
BASE: 450 €
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153 — Grande salva de aparato ‘leão 
com figura feminina’ em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 
833 (1887-1937), decoração relevada 
com cena de caça, efígies masculinas 
e centro com figura feminina e leão, 
fundo de enrolamentos vegetalistas. 
Sinais de uso. Peso aprox.:2550g. 
Dim.:55,5cm.
BASE: 1800 €

154 — Placa ‘Baco’ em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 
833 (1887-1937), decoração relevada 
representando cena mitológica com baco, 
aba de uva e parra e frutos. Sinais de uso. 
Peso aprox.:2212g. Dim.:40x50cm.
BASE: 1500 €

155 — Salva de prata estilo séc. XVII
Prata portuguesa, contraste águia 
925 (após 1985), com decoração 
relevada vegetalista com insígnia 
ao centro. Peso aprox.: 690grs. 
Dim.:32,5cm. 
BASE: 400 €

149 — Jarrão em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 
(após 1985), decoração relevada de gomos 
espiralados. Peso aprox.:1704g. Dim.:37,5cm.
BASE: 1350 €

151 — Salva de gravados vegetalistas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), recortada e relevada de enrolamentos e 
com gravados vegetalistas. Sinais de uso, riscos 
no interior. Peso aprox.:1254g. Dim.:44cm.
BASE: 600 €

150 — Par de candelabros em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), de cinco lumes, gomados com hastes 
de volutas vegetalistas. Sinais de uso.. Peso 
aprox.:2686g. Dim.:30cm.
BASE: 1300 €

152 — Salva bilheteira com monograma em 
prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), recortada, bordo relevado com flores e 
folhagem, interior com monograma, com pés 
vazados. Sinais de uso, faltas no bordo. Peso 
aprox.:1211g. Dim.:43,5cm.
BASE: 850 €36 37



156 — Grande salva de 
suspensão em prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
decoração relevada de 
concheados, volutas e 
cartelas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:2019g. Dim.:53cm.
BASE: 1000 €

157 — Grande salva de suspensão ‘flores’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), recortada com decoração relevada de 
volutas, flores e concheados. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1285g. Dim.:51,5cm.
BASE: 600 €

158 — Salva de suspensão recortada com ‘rosas’ 
em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), bordo recortado, decoração relevada 
de rosas, elementos vegetalistas, volutas e 
concheados. Sinais de uso. Peso aprox.:1864g. 
Dim.:51cm.
BASE: 900 €

159 — Serviço de Chá e café com tabuleiro em prata estilo D. João V
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração relevada e incisa de volutas, 
concheados e elementos vegetalistas, estilo D. João V. Leiteira com defeito no pé. Peso aprox.:6941g. 
Dim.: de 21cm a 71,5cm.
BASE: 3500 €

160 — OURIVESARIA DA GUIA - Par jarras 
em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), marca ‘Ourivesaria da Guia, Lisboa’, 
decoração relevada e cinzelada de grinaldas 
de flores e laços, folhas de acanto, bordos 
recoratdos e pegas vegetalistas cinzeladas. Peso 
aprox.:1054g. Dim.:25cm.
BASE: 2000 €

161 — Grande salva de suspensão estilo D. João 
V em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), recortada com decoração relevada de 
concheados, volutas e elementos vegetalistas, 
interior com gravados. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1911g. Dim.:51,5cm.
BASE: 1300 €38 39



162 — Tabuleiro rectangular com gradinha em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração lisa com gradinha fenestrada e pés de 
garra. Sinais de uso. Peso aprox.:2331g. Dim.:49x30,5cm.
BASE: 1200 €

163 — Terrina com apresentador em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada com caneluras, bordos 
de conteados e pomo com flor. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1653g. Dim.apresentador:29,5cm.
BASE: 900 €

164 — Jarrão em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), 
decoração incisa e relevada com frisos vegetalistas 
e florais, e caneluras. Peso aprox.:2811g. 
Dim.:50,5cm.
BASE: 2200 €

165 — Par de 
candelabros de caninhas 
em prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 833 
(1938-1984), de cinco 
lumes com decoração 
relevada de caninhas, 
base redonda com 
gravados florais e pés 
de garras. Sinais de 
uso. Peso aprox.:3001g. 
Dim.:44cm.
BASE: 2000 €

166 — ALLIANÇA - Floreira oval com plateau em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração relevada com flores, e bordo de 
conteados, grade fenestrada, com plateau oval com espelho. Sinais de uso. Peso aprox.floreira: 
1632g. Dim.plateau:68cm.
BASE: 1500 €
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167 — ALLIANÇA - Floreira art deco em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), 
marcada ‘Alliança’, decoração moldurada, grelha 
fenestrada com flor estilizada. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1125g. Dim.:28,5cm.
BASE: 900 €

168 — Guarda-jóias art deco em prata
Caixa em madeira revestida a prata italiana, 
Firenze, com contraste águia 925 (após 1985), 
decoração lisa e moldurada. Sinais de uso. 
Dim.:4,5x25x15,3cm.
BASE: 300 €

169 — Candeeiro de mesa em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada e vazada com rosas, 
eletrificado. Sinais de uso. Peso total aprox.:326g. 
Dim.:20cm.
BASE: 300 €

170 — Onze marcadores de mesa modernistas em prata Mexicana
Prata mexicana 925, Taxco, marcados TR-187 e um TR-199, formas geométricas, com tampas com 
pedras. Sinais de uso. Peso total:349,3g. Dim.:de 4,2cm a 6cm.
BASE: 250 €

171 — Frappé modernista em prata
Prata portuguesa, contraste águia 
925 (após 1985), lisa com decoração 
incisa, em forma de cartola. Peso 
aprox.:2223g. Dim.:32cm.
BASE: 2500 €

172 — TOPÁZIO - Floreira 
‘cisne’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 925 (após 1985), 
decoração lisa e relevada 
representando cisne. Sinais 
de uso. Peso aprox.:1179g. 
Dim.:40cm.
BASE: 1200 €
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176 — Casal de faisões em prata
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração recortada e relevada 
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:472g. Dim.:40cm.
BASE: 400 €

177 — Casal de faisões em prata
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração recortada e relevada 
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:161g. Dim.:29,5cm.
BASE: 160 €

178 — Casal de faisões em prata
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives. Decoração relevada e recortada 
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:255g. Dim.:35,5cm.
BASE: 270 €

173 — Presépio
Escultura de presépio, laminada a folha 
de prata italiana, marcada ‘Larms’, com 
geodo de quartzo. Pequeno defeitos. Dim.
presépio:8,5cm.
BASE: 600 €

174 — Cálice 
modernista em prata 
dourada Italiana
Prata dourada italiana 
800, Milano, base 
oitavada, pé com 
pinturas de figuras 
de santos evangélicos, 
aplicação de pedras, 
inscrição de nome 
de Bispo ‘Giuseppe 
Mancuso’ na base. 
Sinais de uso. Peso 
total aprox.:680g. 
Dim.:23cm.
BASE: 800 €

175 — MANUEL ALCINO - Busto feminino em ébano e 
prata
Escultura em ébano, moçambique, meados do séc.XX, com 
monture em prata de Manuel Alcino, Porto. Dim.:
BASE: 500 €
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179 — Dois galgos em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925, 
cinzelada representando galgos. Sinais de uso. 
Peso total:642g. Dim.:14,5cm.
BASE: 350 €

180 — Dois elefantes em pedra e prata
Esculturas em prata portuguesa, contraste 
coelho 835, corpo em pedra dura. Sinais de uso. 
Dim.:11,5cm
BASE: 300 €

181 — TOPÁZIO - Castiçal modernista
Metal prateado, marcado ‘Topázio’, decoração 
lisa. Sinais de uso, amolgadelas. Dim.:25cm.
BASE: 150 € 182 — Bilheteira de gradinha em prata, Lisboa, 

séc.XIX
Prata portuguesa, contraste de Lisboa (1810-
1822), marca de ourives de João Ramos Ortiz 
(1810-1879), decoração lisa, de gradinha e pés 
fenestrados. Sinais de uso.  Peso aprox.:1357g. 
Dim.:36,5cm.
BASE: 900 €

183 — Salva bilheteira brasonada em prata de 
Porto, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste do Porto (1877-
1881), marca de ourives de Augusto César 
Trindade Machado (1877-1886), recortada 
e vegetalista relevada e incisa, com brasão 
esquartelado com as famílias Coelho, Coutinho, 
Vasconcelos e Barbato. Sinais de uso.
BASE: 650 €

184 — Tesoura com bandeja D. Maria em prata
Prata portuguesa, séc.XIX, incisa com grinaldas 
e cartela, bordo de conteados e tesoura 
com decoração lisa. Tesoura possivelmente 
associada. Sinais de uso. Peso aprox.:265g. Dim.
bandeja:23cm. Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 300 €
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185 — 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: 900 €

186 — Samovar em prata
Prata portuguesa, contraste águia 
925 (após 1985), gomado com 
decoração de lavrados vegetalistas 
e cartela oval, base quadrada com 
pés de garras, pomo e torneira em 
osso. Peso total:2152g. Dim.:42cm.
BASE: 2500 €

187 — Par de jarras ‘uva e parra’ em prata
prata portuguesa, contrqaste águia 925 (após 
1985), decoração de gravados de uva e parra. 
Peso aprox.:438g. Dim.:14cm.
BASE: 320 €

189 — Tabuleiro oval em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), bordo relevado de caneluras. Sinais de 
uso.  Peso aprox.:1192g. Dim.:51,5cm.
BASE: 600 €

188 — Saleiro e pimenteiro em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), lisa com friso floral inciso. Peso 
aprox.:146g. Dim.:12,5cm.
BASE: 150 €

190 — Samovar
Europa, séc.XIX, metal prateado, decoração lisa 
com corpo gomado, pé com gradinha e bordo 
de conteados, aplicações em osso e madeira nas 
pegas. Sinais de uso. Dim.:42cm.
BASE: 200 €
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191 — Serviço de chá e café 
de caninhas em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
decoração de caneluras, pegas 
em madeira. Sinais de uso. 
Peso total aprox.: Dim.:3389g. 
De 17cm a 28cm.
BASE: 1600 €

192 — Serviço de chá e café com tabuleiro em prata
Prata europeia, marcada, decoração relevada de caneluras 
e conteados, com pegas e pomos em madeira. Peso total 
aprox.:4047,6g. Dim.: de 15cm a 40cm.
BASE: 4000 €

193 — Jarra de caninhas e concheados em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), bordo 
gomado, decoração relevada de volutas e concheado, com 
caneluras. Defeito no bordo. Peso aprox.:538g. Dim.:27,5cm.
BASE: 275 €

194 — Placa de suspensão ‘Ceia de Cristo’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), marcada ‘Topázio’, decoração relevada 
e incisa, representando ‘A última ceia de Cristo’, aba de uva e parra. Sinais de uso. Peso 
aprox.:3940g. Dim.:42x66,5cm.
BASE: 2500 €

195 — Ceia de Cristo em prata com moldura em madeira
Placa oval em prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), relevada representando última 
ceia, cálice em prata dourada, moldura em madeira entalhada vegetalista, com cabeças de anjo 
aladas e uva e parra. Sinais de uso. Dim.37,5x68,5cm,total71,5x97cm
BASE: 1800 €50 51



199 — Par de castiçais em prata
Prata europeia, decoração gomada e relevada. 
Sinais de uso. Peso total:825g. Dim.:36cm. Ao 
abrigo DL 120/2017.
BASE: 500 €

201 — Cesto oval com asa em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), marcada ‘TA Rocha, Porto’, decoração 
relevada de volutas, concheados e rosas, com 
asa relevada. Sinais de uso. Peso aprox.:816g. 
Dim.:43cm.
BASE: 400 €

200 — Salva recortada com pés em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 
(1887-1937), recortada e relevada de motivo 
vegetalistas, com três pés de garras. Sinais de uso. 
Peso aprox.:940g. Dim.:41cm.
BASE: 500 €

202 — Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), gomados com decoração incisa floral, 
bordos recortados com folhagem. Pés vazados 
com frutos. Sinais de uso, falta num pé. Peso 
aprox.:778g. Dim.:27,5cm.
BASE: 600 €

196 — Jarrão com asas estilo D. João V em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada de concheados e 
volutas, com asa de enrolamentos vegetalistas. 
Sinais de uso. Peso aprox.:1661g. Dim.:35,5cm.
BASE: 850 €

197 — Salva Neo-manuelina em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 
(1887-1937), de suspensão, recortada com 
decoração neo-manuelina em relevo de caravela, 
encordoados e cruz de Cristo. Sinais de uso. Peso 
aprox.:843g. Dim.:41cm.
BASE: 500 €

198 — Grande salva ‘rosas’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 
(1938-1984), decoração relevada e incisa 
com rosa, folhagem e volutas e conteados. 
Sinais de uso. Peso aprox.:2683g. 
Dim.:55cm.
BASE: 1300 €
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203 — Salva de volutas em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
recortada, relevada e incisa 
de motivos vegetalistas 
volutas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:680g. Dim.:34cm.
BASE: 350 €

206 — Cesto com asa em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), recortada com decoração vazada e 
relevada de folhagem e concheados. Asa partido. 
Peso aprox.:538g. Dim.:34cm.
BASE: 300 €

204 — Salva de suspensão em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
decoração relevada de volutas, 
concheados e flores. Sinais 
de uso.  Peso aprox.:404g. 
Dim.:30,5cm.
BASE: 200 €

205 — Salva de suspensão 
gomada em prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 833 
(1938-1984),gomada com 
aba relevada de volutas e 
concheados. Sinais de uso. Peso 
aprox.:446g. Dim.:32cm.
BASE: 225 €

207 — Duas salvas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), relevadas, com gomos, concheados, volutas 
e elementos vegetalistas. Amolgadelas nos bordos. 
Peso aprox.:381g. Dim.:23cm e 25,5cm.
BASE: 180 €

208 — ALIANÇA - Jarra em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
marcada ‘Aliança’, decoração 
relevada com cartelas 
de volutas e concheados. 
Pequenas amolgadelas. Peso 
aprox.:326g. Dim.:19cm.
BASE: 160 €

211 — Parte de faqueiro ‘caninhas’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), decoração  relevada com caneluras. Sinais 
de uso. Peso total:2072g. Dim.: de 13,5cm a 
18,7cm.
BASE: 900 €

209 — Salva de volutas em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), aba 
com decoração relevada 
de volutas, folhagem e 
gomos. Sinais de uso. Peso 
aprox.:517g. Dim.:33,5cm.
BASE: 250 €

210 — Caixa em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 916 (1938-1984), 
1º título, decoração 
vegetalista incisa. Sinais 
de uso. Peso aprox.:222g. 
Dim.:2,6x10x8cm.
BASE: 120 €

212 — Seis pratinhos de pão em prata
Prata portuguesa, contrastes águia 833 (1938-
1984) e águia 925 (após 1985), decoração lisa e 
com conteados, compostopor dois conjuntos de 
3 pratinhos cada. Sinais de uso. Peso aprox.:430g. 
Dim.:11,5cm13cm.
BASE: 200 €
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216 — Porta retrato em prata
Moldura em prata portuguesa, 
contraste águia 833 (1938-
1984), decoração lisa. Sinais 
de uso. Peso aprox.:55,5g. 
Dim.interior:16,5x11,5cm, 
exterior:18x13cm.
BASE: 140 €

219 — Salva bilheteira ‘malmequeres’ em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 
(1887-1937), bordo recortado e relevado de 
malmequeres, com pés florais. Sinais e uso. Peso 
aprox.:1547g. Dim.:48cm.
BASE: 750 €

217 — Porta retrato em prata
Moldura em prata 
portuguesa, contraste águia 
833 (1938-1984), decoração 
relevada de flores. Sinais 
de uso. Peso aprox.:28,4g. 
Dim.:interior:11x7cm, 
exterior:13,5x9cm.
BASE: 120 €

218 — Porta retrato em prata
Moldura em prata portuguesa, 
contraste águia 833 (1938-
1984), decoração lisa. Sinais 
de uso. Peso aprox.:30,5g. 
Dim.interior:12,5x7,5cm, 
exterior:14x9,2cm.
BASE: 90 €

220 — Pequena bilheteira em prata do Porto, séc.XIX
Prata portuguesa, contraste do Porto (1870-1877), 
marca de ourives (1861-1881), contraste cabeça de 
velho (1938-1984), recortada com decoração de 
volutas e flores em relevo, interior inciso, com três pés 
vazados. Peso aprox.:281g. Dim.:19,5cm.
BASE: 250 €

221 — Aneleira ‘concha’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 
(após 1985), recortada com decoração 
relevada, pés em forma de golfinhos. 
Peso aprox.:313g. Dim.:23cm.
BASE: 250 €

223 — Salva em prata com 
concheados
Prata portuguesa, contraste águia 
833 (1938-1984), recortada, 
aba relevada de concheado e 
volutas. Sinais de uso, mínimas 
amolgadelas. Peso aprox.:252g. 
Dim.:31,5cm.
BASE: 120 €

222 — ALLIANÇA, PORTO - Taça 
‘espigas’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 
833 (1938-1984), marcada ‘Aliança, 
Porto’, decoração gomada e relevada de 
espigas. Sinais de uso. Peso aprox.:468g. 
Dim.:30cm.
BASE: 250 €

224 — Salva recortada em prata
Prata portuguesa, contraste águia 
833 (1938-1984), recortada com 
aba relevada de gomos, concheados 
e volutas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:267g. Dim.:31cm.
BASE: 130 €

225 — Batuta com 
aplicação em prata
Ébano com aplicações em 
metal e prata, com pedraria, 
decoração incisa, terminal 
em forma de arpa. Faltas e 
sinais de uso. Dim.:44cm. 
Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 100 €
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226 — LOETZ (atrib.) - Jarra Arte Nova em 
vidro irisado e metal
Boémia, c.1900, pequena jarra em vidro 
irisado, fabrico atribuível a Loetz, monture com 
aplicação em bronze com libelinhas. Dim.:10 
cm
BASE: 100 €

228 — LOETZ (atrib.) - Jarra irisada Arte 
Nova
Boémia, c.1900, vidro irisado de cor verde, 
com base em metal lacado a negro, fabrico 
atrbibuível a Loetz. Sinais de uso. Dim.
total:15,5cm.
BASE: 100 €

227 — LOETZ (atrib.) - Jarra Arte Nova em 
vidro irisado e metal
Boémia, c.1900, taça em vidro irisado colorido, 
com monture em metal prateado, fabrico 
atribuível a Loetz. Dim.: 14,5 cm.
BASE: 200 €

229 — TOPÁZIO - Jarro em cristal e prata 
estilo arte nova
Jarro em cristal lapidado com monture em prata 
portuguesa, contraste águia 925 (1938-1984), 
decoração vegetalista relevada. Sinais de uso. 
Dim.:29cm.
BASE: 300 €

230 — HEINRICH HOFFMAN (atrib.) - Jarra 
bacantes em vidro de urânio
França, c.1930, em vidro amarelo urânio, 
acabamento fosco, representando bacantes. 
Sinais de uso. Dim.:12,5 cm.
BASE: 100 €

232 — DAUM NANCY - Jarra em vidro 
camafeu
França, c.1905, vidro multicolor, decoração 
a ácido tipo camafeu de folhagem, assinada 
‘Daum Nancy’. Sinais de uso. Dim.:16cm.
BASE: 400 €

231 — HEINRICH HOFFMAN (atrib.)- Jarra 
bacantes Art deco
Franç, c.1930, jarra art deco em vidro fosco 
representando bacantes. Sinais de uso. Dim.:22 
cm.
BASE: 120 €

233 — JOMA - Jarra art deco em vidro
França, c.1925, Joseph Bourdieu e Max Durand 
vidro, com decoração polícroma a esmaltes, de 
motivos geométricos, assinado. Mínima falha no 
bordo. Dim.:18,5cm.
BASE: 50 €
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237 — Maple Art Deco
Português, c.1930, estrutura em madeira, estofo em veludo bege. Sinais de uso. 
Dim.: 84x65x72cm.
BASE: 350 €

238 — Mesa de jantar 
octogonal estilo Art Deco
Itália, c.1980, mesa de jantar 
formato octogonal, em 
raiz de nogueira e outras 
madeiras. Sinais de uso. 
Dim.:75x130x130 cm
BASE: 700 €

239 — Candeeiro de pé Art deco
França, c.1930, revestido a raiz de 
nogueira, abatjour em latão, electrificado. 
Sinais de uso. Dim.:180 cm
BASE: 250 €

234 — EMILE 
GALLÉ (1846-1904) 

- Mesa de apoio em 
marqueterie
França, c.1900, 
arte Nova, em 
nogueira entalhada 
e marchetaria em 
várias madeira 
com decoração 
vegetalista, tampo 
em forma de 
escudo, assinada. 
Sinais de uso. Dim.: 
72x49,5x52,5cm.
BASE: 400 €

235 — Candeeiro de mesa ‘cogumelo’ estilo Arte Nova
Boémia, c.1970, em vidro multicolor e metal, 
decoração com libelinhas a ácido tipo camafeu. 
Electrificado. Sinais de uso. Dim.:65 cm
BASE: 300 €

236 — Cinco 
Cadeiras Thonet
Aústria, c.1890. 
madeira dobrada 
a vapor, assento 
em palhinha. 
Sinais de uso. 
Dim.:94x41x57 cm
BASE: 300 €
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240 — A. NOTARI- Leopardo em bronze 
estilo art deco
Europa, c.1970, escultura em bronze 
patinado estilo art deco representando 
leopardo, assinada. Dim.:53 cm
BASE: 1000 €

241 — Armário vitrine art deco
Portugal, c. 1930, em nogueira com 
duas portas e interior espelhado, com 
quatro gavetas, pés de bola, ferragens em 
metal. Sinais de uso, vestígio de xilófagos. 
Dim.:157x100x44 cm
BASE: 300 €

242 — TRABALHO 
FRANCÊS, c.1930 -Par 
de cadeirões Club Art 
Deco
França, c.1930, re-
estofados  em tecido 
aveludado, tachas em 
latão dourado, pés 
substituidos. Dim.: 
86x69x63 cm.
BASE: 450 €

243 — UMBERTO 
MASCAGNI 
(act.c.1950) - 
Seis cadeiras de jantar
Itália, c.1950, 6 
cadeiras de encosto 
oval, de madeira 
revestida a napa no 
encosto e nas pernas, 
aplicações em metal. 
Sinais de uso, defeitos. 
Dim.:97x45x44,5 cm
BASE: 350 €

244 — UMBERTO MASCAGNI (act.c.1950) 
-  Mesa de jantar
Itália, c.1950, mesa de madeira com tampo e 
pernas revestidas a napa, aplicacões em metal. 
Sinais de uso. Dim.:80x201x96 cm
BASE: 350 €

245 — UMBERTO 
MASCAGNI 
(act.c.1950) - 
Aparador com espelho
Itália, c.1950,, em 
madeira revestida a 
napa, com três portas 
interior com espelho, 
3 gavetas, com 
espelho, aplicações em 
metal. Sinais de uso. 
Dim.:130x161x54 cm
BASE: 350 €
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246 — UMBERTO MASCAGNI (act.c.1950) 
- Vitrine
Itália, c.1950, estrutura em metal, com 4 
portas, exterior einterior em vidro, aplicações 
em napa. Sinais de uso, topo com vidro 
partido, defeitos. Dim.:150x77x39 cm
BASE: 350 €

247 — UMBERTO MASCAGNI 
(act.c.1950) - Pequeno Aparador de duas 
portas
Itália, c.1950, em madeira revestida a napa, 
com duas portas interior com prateleira. 
Sinais de uso. Dim.:93x106x53,5 cm
BASE: 200 €

248 — HELO LEUCHTEN - Candeeiro de mesa Bauhaus
Alemanha, c. 1940, estrutura em latão dourado e lacado a preto, 
difusor em forma de disco, ajustável. Sinais de uso, desgaste. 
Dim.:31 cm
BASE: 180 €

249 — Bengaleiro modernista
Portugal, c.1950,  em mogno e 
madeira revestida a napa vermelha, 
um com espelho, uma prateleira, um 
bloco com gaveta outro com cabides 
em metal. Sinais de uso, pequenos 
defeitos. Dim.:63x71,5x38 cm e 
167x72x32 cm
BASE: 400 €

250 — LOUIS KALFF (1897-1976) - 
Candeeiro de pé
Holanda, c.1960, estrutura em 
madeira e metal latão. Sinais de uso. 
Dim.: 150cm
BASE: 350 €
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251 — Móvel arquivador com dupla porta de 
esteira
Nórdico, c. 1970/1980, em faia, com dupla 
porta de esteira, interior com oito gavetas com 
espaço para 10 e duas prateleiras, etiqueta 
Polexim Co. Faltam duas gavetas. Sinais de uso. 
Dim.:116x118x40 cm
BASE: 500 €

252 — Móvel arquivador de esteira
Portugal, c.1960, carvalho, porta de 
esteira, ferragens em metal. Sinais de uso. 
Dim.:132x58,5x42,5 cm
BASE: 400 €

253 — ERIK BUCH 
(1923-1982) - Seis 
cadeiras de jantar
Dinamarca, c.1960, 
em pau-santo, estofo 
em tecido listrado. 
Sinais de uso. Dim.: 
81x48x45 cm.
BASE: 900 €

254 — Par de candeeiros de tecto 
nórdicos
Dinamarca, c. 1960/1970, em metal e 
vidro relevado, electrificados. Dim:33 
cm
BASE: 200 €

255 — ERIK BROUER (XX) - Aparador baixo
Dinamarca, c.1960, fabrico de  Brouer Møbelfabrik, pau-santo e outras madeiras, com três 
gavetas e três portas de correr, interior com prateleira. Dim.: 64,5x207,5x40 cm
BASE: 1200 €

256 — Aparador alto 
com portas de correr
Dinamarca, c.1960, 
pau-santo, com quatro 
portas de correr e três 
gavetas, interior com 
gavetas e prateleiras. 
Dim.:112x180x44,5 cm
BASE: 1300 €
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257 — Carrinho de chá modernista
Portugal, c.1960, estrutura tubular em metal 
dourado e madeira exótica, com dois tabuleiros 
amoviveis com base em fórmica, pés com 
rodizios. Sinais de uso.Dim.:74x79x43,5 cm
BASE: 200 €

258 — LH DENMARK - Mesa de apoio com 
tabuleiro amovível
Dinamarca, 1960, pés em madeira lacada a preto, 
marcada ‘LH made in Denmark’, tabuleiro em 
madeira marcado ‘Furnituremakers Danish’. 
Sinais de uso. Dim.:42,5x59,5 cm
BASE: 400 €

259 — TRABALHO 
DINAMARQUÊS, c.1970 - 
Cadeirão de leitura em couro
Dinamarca, c.1970, estofos 
em pele pés em metal. Sinais 
de uso. Dim.: 90x79x72cm
BASE: 350 €

260 — ERIK BUCH 
(1923-1982), c.1970 - 
Móvel Bar
Dinamarca, c. 1970, 
em pau-santo, fórmica 
e outras madeiras, 
bar de abrir, interior 
com compartimentos, 
prateleiras, portas de 
correr e balde para 
gelo, pés de rodízios. 
Sinais de uso. Dim 
(fechado).:116x90x48,5 
cm
BASE: 750 €
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261 — MARCEL BREUER (1902-1981) - Quatro cadeiras e dois cadeirões Cesca
Italianas, c.1970, estrutura em metal cromado tubular, molduras em madeira lacada a preto com 
palhinha, marcadas ‘made in Italy’. Sinais de uso. Dim.:80X46X47 cm
BASE: 1500 €

262 — TRABALHO ITALIANO, c.1970 - Mesa de jantar
Itália, c.1970, estrutura e tampo em madeira lacada a preto, com friso em metal dourado. 
Dim.:81,5x205x105,5 cm
BASE: 1200 €

263 — JÓSEF CHIEROWSKI (1927-
2007) - Cadeirão de braços 366
Polónia, c.1960, em faia, estofo em 
tecido de padrão xadrez. Sinais de uso. 
Dim.:69x61,5x66 cm
BASE: 250 €

264 — WILHELM LUTJENS (XX) - Carrinho 
de chá
Holanda, c. 1960, fabrico de Gouda den Boer, 
madeira termomoldada, tampo em vidro. Sinais 
de uso. Dim.:57x88,5x40 cm
BASE: 250 €

265 — ARNE JACOBSEN (1902-
1971) - Candeeiro de pé AJ Royal
Dinamarca, c.1960-70, metal cromado 
e lacado, difusor em tecido. Sinais de 
uso. Dim: 183cm
BASE: 800 €
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266 — HARALD RELLING (XX) - 
Cadeirão tubular em pele
Noruega c.1970, fabrico de Westnofa, 
estrutura em metal cromado, estofo em 
pele. Sinais de uso. Dim.: 90x71x62 cm.
BASE: 450 €

267 — TRABALHO ITALIANO, c.1970 - Mesa 
redonda de jantar
Itália, c.1970, base circular em metal cromado, 
tampo em vidro. Sianis de uso. Dim.:72,5x130cm
BASE: 600 €

268 — Sideboard 
modernista em macassar
França, c.1990, folheado 
em ébano de macassar e 
outras madeiras lacada, 
com quatro portas, interior 
com 12 prateleiras Sinais 
de uso, defeito no topo. 
Dim.:137x220x45 cm
BASE: 1000 €

269 — GAETANO SCIOLARI 
(Atrib.) - Candeeiro de chão tubular
Itália, c.1970, alumínio cromado e 
metal lacado, de 7 lumes, globos em 
vidro. Sinais de uso. Dim.: 142cm
BASE: 250 €

270 — MAZZEGA - Candeeiro de teto em vidro
Italia, c.1970, em metal cromado e globos em vidro Murano 
opalescente. Electrificado. Sinais de uso. Dim.: 64 cm.
BASE: 250 €

271 — MAZZEGA - Candeeiro de teto
Itália, c.1970 em metal, tulipas em vidro moldado. 
Electrificado. Dim.: 61 cm.
BASE: 250 €
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272 — JUMO - Candeeiro de mesa mod. 320
França, c.1940 fabrico de Jumo, metal lacado e alunínio, 
base em baqueite. Sinais de uso. Dim.:50cm.
BASE: 200 €

273 — FABRICIUS / KASTHOLM (XX) - 
Mesa de frente de sofá FK90
Dinamarcac.1960-70, estrutura quadrada em 
aço escovado, tampo em vidro. Sinais de uso, 
pequeno defeito. Dim.:38,5x85x85 cm
BASE: 600 €

274 — Estilo de POUL HENNINGSEN - Par de apliques de exterior
Dinamarca, c.1960 em cobre lacado e vidro. Electrificados. Sinais de uso. Dim.: 22 cm.
BASE: 600 €

275 — MIES VAN DER ROHE (1886-1969) - Quatro cadeiras Brno
EUA, c.1970, estrutura plana em aço cromado, estofadas a couro. Fabrico de Knoll International. 
Sinais de uso. Dim.: 76x59x50cm.
BASE: 900 €

276 — TRABALHO DINAMARQUÊS, c.1960-70 -  Aparador baixo
Dinamarca, c.1960-70, em pau-santo e outras madeiras, de 4 portas. Sinais de uso. Dim.: 
79x249x44cm
BASE: 1200 €
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277 — CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
- Projector de mesa Infraphil
Projector de mesa Phillips c.1950, Holanda, 
metal lacado, com lâmpada de infravermelhos. 
Sinais de uso. Dim.:24cm.
BASE: 120 €

278 — DUNKEL-STRAHLER - Lâmpada de 
infravermelhos ‘medicus’
Alemanha, c.1940, projector de mesa terapêutico 
em metal lacado com lâmpada de infra-vermelhos. 
Sinais de uso. Dim.:23,5 cm
BASE: 70 €

279 — Móvel arquivador de rebater
Portugal, c.1940, em pinho, tampo de rebater, interior com prateleiras e 6 gavetas. Parte inferior com 
duas portas de abrir e prateleiras no interior, ferragens em metal. Dim.:149x138x36 cm
BASE: 220 €

280 — GEORGES FRYDMAN (n.1924)  - 
Mesa de reuniões / secretária
França, c.1970, desenhada para Equipement 
Fonctionnel de l’Habitation” (E.F.A). 
Estrutura em alumínio lacado, tampo em 
carvalho. Sinais de uso. Dim.:75x200x86,5cm.
BASE: 350 €

281 — GEORGES FRYDMAN (n.1924) - Mesa de apoio
França, c.1970, desenhada para Equipement Fonctionnel de 
l’Habitation” (E.F.A). Estrutura em alumínio lacado, tampo 
em carvalho. Sinais de uso. Dim.:  36x86x86 cm.
BASE: 170 €

282 — GEORGIA JACOB (XX) - CANDEEIRO DE MESA 
ATHENA
França, c.1970, em resina. Electrificado. Assinado. Sinais de 
uso. Dim.:52,5 cm
BASE: 200 €
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283 — MARCEL BREUER - 
Cadeirão WASSILY
Itália, c.1970-80, estrutura em 
metal cromado e couro. Dim.: 
73x76,5x70cm
BASE: 300 €

284 — Par de candeeiros de mesa ‘lâmpada’
Italia, c.1970, base em metal prateado e em forma de 
lâmpada. Electrificados. Sinais de uso. Dim.28,5 cm
BASE: 150 €

285 — TRABALHO 
ESCANDINAVO, c.1960-70 

-  Tapete
Escandinávia, c.1960-70, fio de lã 
polícromo, decoração floral. Sinais 
de uso. Dim.:351x245
BASE: 500 €

286 — ALFRED COX (XX) - Aparador alto
Reino Unido, c.1960, pau-santo e outras 
madeiras, com duas gavetas superiores, 
prateleira, duas portas. Marcado. Sinais de uso. 
Dim.:98,5x115,2x46,5 cm
BASE: 600 €

287 — CJ ROSENGAARDEN - Mesa de jantar
Dinamarca, c.1960, fabrico de CJ Rosengaarden, 
em pau-santo e outras madeiras, com duas tábuas 
de acrescento. Sinais de uso. Dim.: 71,5x130 cm, 
tábuas: 50 cm.
BASE: 1200 €

288 — ILLUM 
WIKKELSUM - Sofá 
de 2 lugares Plexus
Dinamarca, c.1960-
70, fabrico de C.F. 
Christensen, faia e 
palhinha, almofadas 
amovíveis em pele. 
Sinais de uso. Dim.: 
64x131x65 cm.
BASE: 450 €
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289 — Grade 
modernista em 
ferro
Espanha, séc. 
XX, ferro 
recortado com 
pormenores em 
dourado. Sinais 
de uso. Dim.: 
96x50x19cm
BASE: 200 €

290 — Par de apliques modernistas em vidro de 
Murano
Itália, Murano, c.1970, vidro moldado com 
aplicações em latão. Sinais de uso. Dim.: 
32x11x10cm
BASE: 200 €

291 — Estilo de GABRIELLA 
CRESPI - Consola
Itália, c.1970-80, em vime e latão. 
Dim.:76x100x40,5 ccm
BASE: 250 €

292 — TRABALHO ITALIANO, 
c.1970 - Mesa de apoio lacada
Itália, c.1970, mesa de apoio em 
madeira lacada. Sinais de uso. Dim.: 
35x90x90cm.
BASE: 200 €

293 — TRABALHO 
ITALIANO, c.1980 - 
Consola com gavetas
Itália, c.1980, madeira 
recoberta a vidro 
espelhado e placas simile 
malaquite. Sinais de uso. 
Dim.: 82x100x30cm
BASE: 350 €

294 — GIORGIO CATTELAN (XX)  - 
Par de cadeiras
Itália, c.1980, em metal e pele 
tingida, fabrico de ‘Cattelan Italy’. 
Dim.:105x49x44 cm.
BASE: 250 €
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298 — NACITAL - Cadeira de escritório
Portugal, c.1970, estrutura em madeira folheada 
a pau-santo, estofos em tecido pé de alumínio 
com rodízios. Sinais de uso. Dim.: 86x49x57cm
BASE: 200 €

299 — PATRICIA URQUIOLA (n.1961) - Sofa 
Hosu em tecido
EUA, c.2012, fabrico de Coalesse, estofos em 
tecido amarelo. Marcado. Dim.:88x89x90cm
BASE: 400 €

300 — PATRICIA 
URQUIOLA (n.1961) - 
Sofá de dois lugares em 
tecido
EUA, c.2012, 
fabrico de Coalesse, 
estofos em tecido 
amarelo. Marcado. 
Dim:163x90x89cm
BASE: 800 €

295 — ATELIER 
VERSACE - Tapete ‘Petit 
Petitot White’
Tapete em fio de lã 
polícroma, assinado. 
Dim.: 160x95 cm.
BASE: 400 €

296 — ATELIER 
VERSACE - Tapete 
‘Angels’
Tapete em fio de lã 
polícroma, assinado. 
Dim.: 165x95 cm.
BASE: 400 €

297 — Tapete azul 
modernista
Portugal, séc. XX, em fio de 
lã estilo beiriz, de formato 
rectangular em tons de azul 
com circulo ao centro. Sinais 
de uso. Dim.: 240x172cm
BASE: 300 €
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301 — FINN OSTERGAARD (n.1946) - Par de cadeirões Albert
Dinamarca, c.1970-80, estrutura em faia, estofo em tecido azul. Marcada original, albert, serie 26000. 
Sinais de uso. Dim.: 97x82x63 cm.
BASE: 400 €

302 — Mesa pós-moderna de frente de sofá
Portugal, c.1990, estrutura da mesa com tampo 
oval em bronze, pés de ferro. Dim.:38x99x60 cm
BASE: 280 €

303 — TRABALHO ESCANDINAVO, c.1970 - 
Cadeirão com apoio de pés
Escandinávia, c.1970, possivelmente Westnofa, 
madeira e metal, estofos em couro cognac. 
Sinais de uso. Dim.: 108x89x75cm  Pousa pés: 
48x51x41cm
BASE: 300 €

304 — TRABALHO FRANCÊS, c.1970 - Par de cadeirões lounge
França, c.1970-80, estrutura tubular em metal cromado, estofos em napa. Sinas de uso. 
Dim.:73x56x75
BASE: 600 €

305 — Candeiro 
de pé com abatjour 
amovível
Contemporâneo, 
estrutura em metal 
dourado com abat-
jour amovível e 
ajustável em altura 
em veludo bege. 
Electrificado. Dim. 
Total:192 cm
BASE: 300 €

306 — 
Candeeiro de pé 
em latão
Contemporâneo, 
em latão 
dourado polido 
com dois focos, 
electrificados. 
Dim.:151,5 cm
BASE: 280 €

307 — Candeeiro 
de pé com 
abatjour
Contemporâneos, 
base e fuste em 
pau-santo, abat-
jour em veludo 
bege. Electrificado. 
Dim.total:169,5 
cm
BASE: 300 €
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308 — Par de candeeiros de mesa em 
pau-santo
Contemporâneos, base e fuste em pau-
santo, abat-jour cinzento em veludo. 
Electrificado. Dim.total: 87 cm
BASE: 300 €

309 — Par de Bancos altos de bar
Trabalho escandinavo, madeira escurecida e 
couro. Sinais de uso. Dim.:77cm.
BASE: 250 €

310 — Par de Bancos altos de bar
Trabalho escandinavo, madeira escurecida e 
couro. Sinais de uso. Dim.:77cm.
BASE: 250 €

311 — Candeeiro modernista em faiança de 
Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas, fabrico de Bordalo 
Pinheiro, c.1930, decoração vidrada de 
escorridos. Marca circular. Sinais de uso, 
electrificados. Dim.:26 cm
BASE: 120 €

313 — ALELUIA - Jarra em cerâmica
Fabrico de Aleluia, Aveiro, com decoração 
vegetalista incisa, polícroma vidrada, com duas 
pegas. Marcada. Com craquelê. Dim.:22,5cm.
BASE: 60 €

312 — SACAVÉM - Par de candeeiros art deco
Cerâmica de Sacavém, com decoração relevada 
monócroma com peixes. Electrificados. Marca 
na base. Sinais de uso, craquelê. Dim.:19,5 cm
BASE: 120 €

314 — ALELUIA - Jarra Art Deco
Fabrico de Aleluia, Aveiro, decoração a creme e 
ouro, marcada. Sinais de uso, pequenas falhas. 
Dim.: 20cm.
BASE: 90 €
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315 — SECLA - Jarro figurativo
Faiança portuguesa da Secla, c.1950, decoração 
polícroma, decoração de Hansi Stael. Marcada. 
Craquelê. Dim.: 18cm.
BASE: 70 €

317 — ALELUIA - Jarra modernista
Fabrico de Aleluia, Aveiro, decoração polícroma 
irisada. Marcada. Mínimas falhas no bordo. 
Dim.:15,5 cm
BASE: 100 €

316 — SECLA - Jarro figurativo
Faiança portuguesa da Secla, c.1950, decoração 
polícroma, decoração de Hansi Stael. Marcada. 
Cabelo. Dim.: 17,5cm.
BASE: 70 €

318 — ALELUIA - 
Conjunto de garrafa, 
tabuleiro e seis copos
Fabrico de Aleluia, 
Aveiro, decoração irisada 
e polícroma. Marcada. 
Craquelê e mínimas 
esbeiçadelas. Dim.:de 5,5 
cm a 35,5 cm
BASE: 250 €

319 — LUIS FERREIRA DA SILVA (1928-
2016) (Atr.) - Prato em cerâmica modernista
Prato em cerâmica modernista portuguesa, 
c.1950/60, atribuível a Secla / Ferreira da Silva, 
decoração polícroma vidrada. Sinais de uso. 
Dim.: 31,5cm
BASE: 120 €

321 — Centro de mesa modernista em cerâmica
Cerâmica portuguesa, séc.XX, decoração 
polícroma vidrada, assinada na base. Ínfimas 
falhas no bordo. Dim.:43cm.
BASE: 250 €

320 — CAMPOS & FILHOS - Jarro em grês
Grés polícromo vidrado, fabrico de Campos & 
Filhos, Aveiro, c.1950. Marcado. Dim.:43cm.
BASE: 100 €

322 — OAL - Par de jarro em cerâmica
Cerâmica portuguesa, c.1950, fabrico de OAL, 
(Olaria de Alcobaça Lda), decoração polícroma. 
Sinais de uso. Dim.: 14cm.
BASE: 100 €
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323 — LUIS FERREIRA 
DA SILVA (1928-2016) 
(Atribuição) - Painel com seis 
azulejos
Caldas da Rainha, c.1960, 
fabrico atribuível a Secla, 
grés vidrado, decoração 
polícroma em relevo. Sinais 
de uso. Dim.:15x15cm 
(cada); total: 45,5x30,5cm.
BASE: 200 €

324 — ATELIER DE QUERUBIM LAPA - Painel com quatro 
azulejos
Painel constituído por quatro azulejos, c.1970, grés vidrado, 
decoração polícroma em relevo. Sinais de uso. Dim.:15x15cm 
(cada); total: 45,5x30,5cm.
BASE: 150 €

325 — ATELIER DE 
QUERUBIM LAPA - Painel com 
três azulejos
Painel composto por três azulejos 
em grés vidrado, decoração 
polícroma em relevo c.1970. 
Sinais de uso. Dim.:18,5x18,5cm 
(cada); total: 57x19cm.
BASE: 120 €

326 — BERTINO (1928-2014)  - Escultura em 
cerâmica ‘Brahms’
Escultura em cerâmica moldada vidrada e 
pintada letras do compositor alemão ‘Brahms’, 
assinada e datada ‘Paris 1976’, numerada. 
Dim.:37 cm
BASE: 350 €

327 — BERTINO (1928-2014) - escultura em 
cerâmica ‘Bach’
Escultura em cerâmica moldada vidrada e 
pintada letras do compositor alemão ‘Bach’, 
assinada e datada ‘Paris 1979’, numerada. 
Dim.:51 cm
BASE: 350 €

328 — BERTINO 
(1928-2014) - 
‘Musique Classique 
Italienne’
Técnica mista sobre 
papel, assinado e 
datado de Paris 1988. 
Dim.:40x50cm
BASE: 350 €
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329 — BERTINO (1928-2014) - ‘Mozart’
Técnica mista sobre papel, Inscrição no 
canto inferior esquerdo ‘compositeur-austrie’,  
Assinado e datado Paris 1991. Dim.:22x18 cm
BASE: 250 €

330 — BERTINO (1928-2014) - ‘Beethoven’
Técnica mista sobre cartão. Assinado e datado 
‘Paris 1991’, inscrição no canto inferior esquerdo 
‘Compositeur allemagne’. Dim.:20,5x25 cm
BASE: 250 €

331 — CHICHORRO 
(n.1941) - Casa de Dª 
Modista de ser Cor-de-Rosa
Serigrafia sobre tela, assinada 
e numerada PA 9/12. 
Dim.:80x100cm.
BASE: 700 €

332 — ARTUR BUAL (1926-1999) - ‘Sem 
título’
Óleo sobre papeL, assinado e datado 1979. 
Dim.:58x39 cm
BASE: 600 €

333 — ARTUR BUAL (1926-1999) - ‘Sem título’
Óleo sobre papel, assinado e datado 82. 
Dim.:63,5x49cm
BASE: 1500 €

334 — ERIK KANH (1904-
1980) - ‘Figura feminina’
Desenho a giz sobre 
papel. Ligeiras 
manchas de humidade. 
Dim.:36,5x39,5cm.
BASE: 250 €
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335 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) - ‘Anja’
Escultura em bronze, numerada 175/200, 
assinada. Dim.: 32cm.
BASE: 250 €

336 — GUSTAVO BASTOS (n.1928) - ‘Sem 
título’
Escultura em bronze patinado, numerada 4/16, 
assinada e datada de 1991. Dim.: 21,5cm.
BASE: 350 €

337 — LAUREANO 
RIBATUA (n.1938) - 

‘Rosto feminino’
Óleo sobre tela, assinado.
Dim.:60,5x82cm
BASE: 600 €

338 — JOSEPH KADAR (1936-2019) - ‘Vieira 
da Silva, artiste peintre’
Fotografia colada sobre papel, assinada e datada 
de Paris, 1982, inscrição: ‘Vieira da Silva, artiste 
peintre’. Dim.:22,5x19,5cm
BASE: 150 €

339 — JOSEPH KADAR (1936-2019) - ‘Arpad 
Szenes, artiste peintre’
Fotografia colada sobre papel,  assinada e datada 
de Paris, 1980, inscrição: ‘Arpad Szenes, artiste 
peintre’. Dim.:31x24cm.
BASE: 150 €

340 — JOSEPH KADAR (1936-2019) - 
‘Vieira da Silva’
Fotografia colada em cartão, assinada 
e datada de 1981. Pequeno defeito. 
Dim.:25x18,5cm.
BASE: 100 €
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341 — VIEIRA DA 
SILVA (1908-1992) - 

‘Sem título’
Serigrafia sobre 
papel, assinada e 
numerada 85/150, 
adjunta-se certificado. 
Dim.:84x150cm
BASE: 700 €

342 — VIEIRA DA SILVA (1908-1992) - 
L’Exode
Serigrafia sobre papel, assinada e 
numerada 106/250, adjunta-se certificado. 
Dim.:63x49 cm
BASE: 1500 €

343 — VIEIRA DA SILVA (1908-1992) - ‘Plombs’
Serigrafia sobre papel Japon nacré, assinada e 
numerada H.C. II/XXX. Dim.:29x25cm.
BASE: 750 €

344 — MANUEL CARGALEIRO - 
(n.1927)  ‘O Pelourinho’
Serigrafia sobre papel, assinada, 
intitulada e numerada 33/100. 
Dim.:26,5x19 cm
BASE: 400 €

345 — MANUEL CARGALEIRO 
(n.1927) - ‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, assinada, 
datada de 1980 e numerada 49/95. 
Dim.:39x39 cm
BASE: 750 €

96 97



346 — MANUEL 
CARGALEIRO (n.1927) - 

‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, 
assinada e numerada 15/200, 
emoldurada. Ínfimas manchas 
de humidade. Dim.:52x43 cm
BASE: 1000 €

347 — JOSÉ DE 
GUIMARÃES (n.1939) - 

‘Sem título’
Guache sobre papel marouflé. 
Assinado. Dim.: 24x31 cm.
BASE: 3500 €

348 — CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020) - ‘Sem 
título’
Técnica mista e colagem sobre papel, assinada. 
Dim.:29,5x21cm.
BASE: 400 €

349 — CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020) - ‘Sem 
título’
Técnica mista sobre papel, assinada. 
Dim.:19x14,5 cm
BASE: 700 €

350 — JACK SMITH 
(1928-2011) - ‘Sem 
título’
Técnica mista sobre 
papel, assinada e datada 
1972. Dim.:54,5x71cm.
BASE: 200 €
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351 — JOSÉ PEDRO 
CROFT (n.1957) 

- ‘Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda’
Gravura sobre 
papel, assinada e 
numerada H.C. 2/3. 
Não emoldurada, 
papel perfurado nos 
cantos superiores. 
Dim.:32,5x45cm.
BASE: 300 €

352 — LEONEL MOURA (n.1948) - ‘Jaime 
Cortesão’
Serigrafia sobre papel, assinada, datada e 
numerada. Dim.:49,5x35 cm
BASE: 100 €

353 — MALUDA (1934-1996) - ‘Zebra’
Serigrafia sobre papel, assinada e numerada 
15/99. Dim.:22,5x17,5cm.
BASE: 150 €

354 — LOURDES DE CASTRO (1930-2022) 
-’Figura feminina’
Técnica mista / impressão sobre papel, assinada 
e datada de 1963. Dim.:20x14,5cm.
BASE: 1700 €

355 — ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011) - 
‘Sem título’
Guache sobre papel, datado de 7/12/87, 
não assinado. Adjunta-se Certificado de 
Autenticidade pelo Prof. Bernardo Pinto de 
Almeida. Dim.: 30,5x23,5 cm.
BASE: 2500 €
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356 — ARTUR BUAL 
(1926-1999) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, assinado 
e datado de 1989. 
Dim.:99x98,5 cm
BASE: 4000 €

357 — JOSE DE GUIMARÃES (n.1939) - ‘Dupla Figura’
Guache sobre papel marouflé, frente e verso, estrutura em acrílico. A presente figura é peça única e 
original usada na edição de ‘Six sculptures for travelling’, Naviglio, Milano, 1988. Dim.:44x54cm
BASE: 2500 €

358 — 
MALANGATANA 
(1936-2011) - ‘Sem 
título’
Tinta da China sobre 
papel, assinado 
e datado de 92. 
Dim.:61x45,5 cm
BASE: 1000 €

359 — NORONHA 
DA COSTA (1942-
2020)  - ‘Figuras’
Tinta celulósica 
sobre tela, assinada 
no verso. Craquelê, 
mínimo defeito no 
canto superior direito. 
Dim.:97x119 cm
BASE: 4250 €
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360 — CHÈRI SAMBA (n.1956) - J’aime la couleur’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 2005. Adjunta-se Certificado do Artista e fotografia do mesmo 
junto da obra apresentada. Dim.:113,5x143 cm
BASE: 20000 €

361 — JULIÃO 
SARMENTO (1948-
2021) - Lacan’s 
Assumption, 2003, 
9/12
Obra digital de 2003 
composta por Cassete 

‘master tape’ Betacam, 
DVD ‘archive copy’ e 
DVD ‘exhibition copy’, 
acompanha certificado 
de autenticidade 
datado de 1 Setembro 
de 2003 assinado. 
Edição AP (artist’s 
proof) numerada 9/12.
BASE: 3500 €

362 — GIL TEIXEIRA 
LOPES (N.1936) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, assinado 
e datado de 1987. 
Dim.:100x80cm.
BASE: 1200 €
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363 — DOMINGUES ALVAREZ (1906-1942) - 
Catedral de Santiago de Compostela
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.:20x14cm.
BASE: 5000 €

364 — EDUARDO LUIZ (1932-1988) - 
‘Claustro Biblioteca do Porto’
Desenho a tinta da china sobre papel, assinado 
e datado de 1948. Obra de juventude. Dim.: 
25x16,5cm.
BASE: 100 €

365 — MARIO SILVA 
(1929-2016) - Vista do 
Porto
Óleo sobre tela, assinado 
e datado de 1970. Dim.: 
60x80cm
BASE: 1000 €

366 — JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-
1983) - ‘Enamorados’
Tinta-da-china sobre papel, assinada e datada 
de 1967. Dim.:28,5x18,5cm.
BASE: 800 €

367 — JOAO CUTILEIRO (1937-2021) - ‘Nú’
Tinta da China sobre papel, assinado, adjunta-se 
certificado. Dim.:28,5x20 cm
BASE: 450 €
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370 — JOÃO DIXO (1941-2012) 
- ‘Quem pinta pinta-se nº2’
Óleo sobre tela, assinado e 
datado de Coimbra 1978. 
Dim.:72x76 cm.
BASE: 800 €

371 — ARTUR BUAL(1926-1999) - 
‘Cristo’
Óleo sobre tela, assinado e datad0 de 
91. Dim.:73,5x50cm
BASE: 3000 €

368 — JUSTINO ALVES (1940-2015) - ‘Sem título’
Óleo sobre madeira, assinado e datado de 1982. Dim.:19x27cm.
BASE: 700 €

369 — MÁRIO CESARINY (1923-2006) - ‘Marinha’
Óleo sobre platéx, assinado e datado 58. Adjunta-se Certificado de Prof. Bernardo Pinto de 
Almeida. Sinais de uso. . Dim.:24x51,5 cm
BASE: 4500 €
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372 — ARTUR BUAL (1926-1999) - ‘Sem 
título’
Acrílico sobre tela, assinado e datado de 
1998. Dim.:33,3x24,2cm.
BASE: 2000 €

373 — NORONHA DA COSTA 
(1942-2020) - ‘Sem título’
Tinta celulósica sobre tela, assinada. 
Dim.:92,5x65,5cm.
BASE: 2500 €

374 — ARMANDA PASSOS (1944-2021) - 
‘Sem título’
Gravura intervencionada, pintada a óleo, 
assinada e numerada de 15/30, adjunta-se 
certificado. Sinais de uso. Dim.:17x23 cm
BASE: 750 €

375 — ARMANDA PASSOS (1944-2021) - ‘Sem 
título’
Serigrafia sobre papel, numerada 18/18, datada 
1984 e assinada. Dim.:50x35 cm
BASE: 900 €

376 — ARMANDA PASSOS 
(1944-2021) - ‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, 
assinada e numerada XII/XX. 
Dim.:50x66cm
BASE: 500 €
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377 — JOSE DE 
GUIMARÃES (n.1939) - 

‘Sem título’
Serigrafia sobre papel 
marouflé, assinada 
e numerada 95/120. 
Dim.:58x75cm
BASE: 700 €

378 — VHILS (ALEXANDRE FARTO)  
(n.1987) - ‘Looming’
Serigrafia sobre papel, 2016, numerada 85/100, 
assinada, adjunta-se certificado de autenticidade. 
Dim.:72x50cm.
BASE: 1000 €

379 — VHILS (ALEXANDRE FARTO) (n.1987) 
- ‘Deplete’
Risografia sobre papel, numerada 158/210, 
assinada, Dim.:42x29,5cm.
BASE: 500 €

380 — SHEPARD FAIREY (OBEY) 
(n.1970) - ‘Dalai Lama Compassion’
Serigrafia sobre papel, ed. 2022, numerada 
189/500, assinada, adjunta-se certificado de 
autenticidade Verisart. Dim.:46x61cm.
BASE: 450 €

381 — EVELINA OLIVEIRA (n.1961) - Flora
Técnica mista sobre papel, 2016, assinada, adjunta-
se certificado de autenticidade. Dim.:23,5x18 cm
BASE: 200 €

382 — STEVEN IRWIN - Passer-
By II
Fotografia inkjet print, 
manipulada - giclée, edição 
limitada de 25 exemplares. Não 
emoldurada. Adjunta-se certificado. 
Dim.:76.2x76.2.
BASE: 400 €

112 113



383 — HENRIQUE DO VALE (n.1959) - Sem 
título
Acrílico sobre tela, assinado e datado de 2019. 
Dim.: 94,5x75cm
BASE: 400 €

385 — JÚLIO POMAR (1926-2018) - ‘Catch’
Serigrafia sobre papel, assinada e numerada 
27/99. Não emoldurada. Dim.:21x30cm.
BASE: 150 €

384 — CLAIRE WILTSHER (n.1962) - Ethereal 
light
Óleo sobre tela, assinado, 2020. Dim.:80x80 cm
BASE: 600 €

386 — JÚLIO POMAR (1926-2018) - ‘Catch’
Serigrafia sobre papel, assinada e numerada 
27/99. Não emoldurada. Dim.:25,6x26cm.
BASE: 150 €

387 — MANUEL PILÓ (1905-1988) - ‘Pintor’
Colagem sobre papel, assinada. 
Dim.:30x20,5cm.
BASE: 150 €

389 — Cartaz publicitário ‘ Campeonato do 
Mundo de Condutores’
Impressão a cores sobre papel, 7º grande 
prémio de Portugal, Porto 24 Agosto de 1958, 
organização ACP. Emoldurado. Dim.:68x47 cm
BASE: 400 €

388 — MANUEL PILÓ (1905-1988) - 
‘Namorados’
Colagem sobre papel, assinada. Dim.:30x20,5cm.
BASE: 150 €

390 — MARIA PEREIRA - Aviões
Acrílico sobre tela, assinado e datado de Abril 
2022. Dim.:100x100cm
BASE: 350 €
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391 — 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: 900 €
394 — SEIKO - Relógio de pulso Blue Eye
Japão, c.1976, aço, movimento mecânico 
automático, cronografo, 6139-7060, blue 
eye, sunrise dial, ref.500101, mostrador preto, 
resistente à água. Marcado. Sinais uso. Dim.
mostrador:4cm.
BASE: 500 €

392 — TISSOT - Relógio de 
Pulso
Suiça, c.1950, caixa em 
aço, movimento mecânico, 
ref.1437825, não magnético, 
resistente à água, bracelete em 
pele. Marcado. Sinais de uso. 
Dim.mostrador.:3,4cm.
BASE: 200 €

393 — INTERNATIONAL 
WATCH - Relógio de pulso
Suiça, c.1960, em aço, 
movimento automático, 
mostrador prateado, bracelete 
em pele, em marcha, Marcado. 
Sianis de uso. Dim.caixa:3,7cm.
BASE: 650 €

395 — SEIKO - Relógio de pulso Pogue
Japão, c.1972, aço, movimento mecânico 
automático, cronografo, 6139-6002, ref.409889, 
mostrador amarelo, com vidro mineral, resistente 
à água. Marcado. Sinais uso. Dim.mostrador:4cm.
BASE: 600 €

396 — FERRARI / CARTIER 
- Relógio de Senhora Ferrari 
Formula
Relógio em aço, inox e ouro, de 
quartzo, ref.46009, mostrador 
cinzento com horas e ponteiros 
em branco, dias, com estojo, 
documento e um elo de 
acrescento, em marcha. Marcado. 
Sinais uso. Dim.mostrador:3cm.
BASE: 200 €
399 — FORTIS - Relógio automático
Em aço, com movimento automático, mostrador 
preto com numeração árabe, ref.595.10.49.1, 
bracelete em pele, resistente à água 200m, 
em amrcha. Marcado. Sinais de uso. Dim.
mostrador:4cm.
BASE: 450 €

397 — FEERRARI / CARTIER 
- Relógio de pulso Ferrari 
Formula
Relógio em aço, inox e 
ouro, de quartzo, ref.218780, 
cronógrafo, com data, 
mostrador vermelho com 
horas em amarelo, em marcha. 
Marcado. Sinais de uso. Dim.
mostrador:4cm.
BASE: 400 €

398 — OMEGA - Relógio de 
senhora
Relógio de senhora com 
caixa em aço, c.1970, 
modelo Seamaster dynamic 
1426, movimento quartzo, 
bracelete em borracha de 
cor preta. Sinais de uso. Dim.
mostrador.:2,7cm.
BASE: 350 €

400 — JAEGER LECOULTRE - Relogio de mesa 
Atmos
Relógio de mesa suíço c.1980, caixa em metal dourado 
e vidro, mecanismo automático. Sinais de uso, oxidação 
na caixa. Dim.:22x18x13,5cm.
BASE: 800 €
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401 — BAUME & MERCIER - 
Relógio de senhora
Caixa em ouro 750, Helvetia, 
movimento mecânico de corda 
manual, ref. 637701 38235 
2, mostrador em lápis lazúli, 
coroa com safira cabochão, 
bracelete substituída, com 
estojo. Marcado. Sinais de uso. 
Dim.mostrador:2,3x2,7cm.
BASE: 400 €
404 — 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: 6500 €

402 — CARTIER - Relógio de 
senhora, must de Cartier
Caixa em prata, pato, plaqué 
a ouro, de quartzo, ref. 18 
131394, mostrador bordeaux, 
bracelete em pele castanha, 
com estojo. Marcado. Sinais de 
uso. Dim.mostrador:2,3cm.
BASE: 550 €

403 — CORUM - Relógio de 
pulso Meteorite
Relógio de pulso, caixa 
em ouro de 18k, contraste 
Helvetia, de quartzo, 
ref.30450.56/420379, 
resistente à água, bracelete em 
pele castanha. Sinais de uso. 
Dim.mostrador:2,5cm.
BASE: 1500 €

405 — BREGUET - Relógio de pulso Nº 832
Relógio em ouro 750, contraste lince, de 
quartzo, Nª832 B, bracelete em malha de elos 
duplos redondos, em marcha. Marcado. Com 
estojo. Sinais de uso. Peso total:39,3g.Dim.
mostrador:2,4cm.
BASE: 5000 €

406 — OMEGA - Relógio de pulso De Ville
Caixa em ouro, nº85040951, ref.46143002, 
movimento mecânico automático, co-axial, 
cronografo, numeração romana a ouro. Com 
documentos, e estojo. Com inscricrição ‘dos 
sócios 25 anos’. Dim.mostrador:4cm.
BASE: 4000 €

407 — BREITLING - Relógio de pulso 
Chronomat
Em aço e ouro, movimento mecânico automático, 
cronógrafo, ref.D13050.1, 12708, vidro de 
safira, em marcha. Marcado. Sinais de uso. Dim.
mostrador:4cm.
BASE: 3000 €

408 — PATEK 
PHILIPPE - Raro 
Relógio de bolso em 
prata
Caixa em prata 900, 
urso, ref.257531, 
para Gondolo & 
Labouriau Rio de 
Janeiro, movimento 
de corda manual 
Patek Philippe&Co, 
nº153453, mostrador 
a esmalte branco e 
numeração romana, 
inscrição possessória, 
em marcha. Garantia 
e estojo originais. 
Dim.:5,5cm.
BASE: 2500 €

409 — Medalha 
FC Porto - Taça 
José Monteiro da 
Costa
Prata portuguesa 
cinzelada, 
inscrições no verso 

‘Football Club 
do Porto, Taça 
José Monteiro da 
Costa, 1912=12º 
Campeonato do 
Norte do País’. 
Sinais de uso. Peso 
aprox.:13,2g. 
Dim.:3,4cm. 
Ao abrigo DL 
120/2017.
BASE: 400 €
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410 — MAISON 
BARBIER - Par de 
candeeiros de mesa
França, c.1970, aço 
niquelado, base 
paralelipipédica e fuste 
de balaústre, abatjours 
em tecido preto. Dim.: 
82cm
BASE: 400 €

413 — Estilo de GABRIELLA CRESPI - 
Candeeiro de mesa
Itália, c.1970-80, latão e vime, abatjour em 
tecido. Sinais de uso. Dim.: 85cm
BASE: 200 €

414 — Estilo de GABRIELLA CRESPI - Porta-
retrato
Itália, c.1970-80, latão e rattan. Sinais de uso. 
Dim.:41x35cm, interio:23x17,5cm.
BASE: 100 €

415 — TRABALHO ESCANDINAVO, c.1970 - 
Par de apliques
Escandinávia, c.1970, par de apliques 
estilizados em latão dourado, abatjours em 
tecido. Sinais de uso. Dim.: 48x13cm
BASE: 250 €

417 — Lote de 13 cerra livros em pau-santo e 
metal
Dinamarca, c.1960, pau-santo e metal. Sinais 
de uso. Dim.: 12x9x10,5
BASE: 200 €

416 — TRABALHO ESCANDINAVO, c.1970 - 
Par de apliques calote esférica
Escandinávia, c.1980-90, metal lacado a branco, 
forma de semi calote esférica. Sinais de uso. 
Dim.: 14,5x27x14,5cm
BASE: 200 €

418 — TRABALHO DINAMARQUÊS, c.1970 - 
Carrinho de chá de rebater
Dinamarca, c.1970, forma redonda com 
mecanismo de rebater para armanezamento, 
fórmica simulando pau-santo e metal cromado. 
Sinais de uso. Dim.: 86x52,5cm
BASE: 200 €
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441 — Figura Varina de Lisboa 
da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado e 
relevado da Vista Alegre, colec. 
Trajes de Regionais. Marcada. 
Dim. 20,5 cm
BASE: 100 €

444 — Figura da Beira Baixa 
em biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e vidrado da Vista Alegre, colec. 
Trajes de Regionais. Marcada. 
Partida e colada, mínima falta. 
Dim.:25 cm
BASE: 100 €

442 — Figura homem 
Estremadura Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado e 
relevado da Vista Alegre, colec. 
Trajes de Regionais. Marcada. 
Braço partido e colado 
Dim.19,5 cm
BASE: 100 €

445 — Figura do Algarve em 
biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado, 
relevado e polícromo da 
Vista Alegre, colec. Trajes de 
Regionais. Marcada. Dim.19,5 
cm
BASE: 100 €

443 — Figura do Minho da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado e 
relevado da Vista Alegre, colec. 
Trajes de Regionais. Marcada. 
Dim.19,5 cm
BASE: 100 €

446 — Figura de Trás-os-
Montes da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado e 
relevado da Vista Alegre, colec. 
Trajes de Regionais. Marcada. 
Dim.20 cm
BASE: 100 €

447 — Chapim-azul em biscuit 
da Vista Alegre
Escultura em porcelana 
moldada e relevada da Vista 
Alegre, decoração polícroma 
pintado à mão. Marca (1971-
1980). Dim.:13,5 cm
BASE: 90 €

448 — Chapim-azul da Vista 
Alegre
Escultura em porcelana moldada 
e relevada da Vista Alegre, 
decoração polícroma pintado 
à mão. Marca (1971-1980). 
Dim.:13,5 cm
BASE: 90 €

449 — Pássaro em biscuit da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e relevado com decoração 
polícroma, pintado à mão. 
Marca 1974. Dim.:13,5 cm
BASE: 70 €

450 — Chapim-azul da Vista 
Alegre
Escultura em biscuit moldado 
da Vista Alegre, decoração 
polícroma. Marcada. Dim.:23 
cm.Dim.:7,5 cm
BASE: 70 €

451 — Chapim em galho da 
Vista Alegre
Escultura em porcelana 
moldada e relevada da Vista 
Alegre, decoração polícroma. 
Marca (1971-1980). Dim.: 14 
cm
BASE: 90 €
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452 — Chapim-azul em biscuit da Vista Alegre
Escultura em porcelana moldada e relevada da 
Vista Alegre, decoração polícroma pintado à 
mão. Marca (1971-1980). Dim.:13,5 cm
BASE: 90 €

453 — Chapim-
azul em biscuit da 
Vista Alegre
Escultura em 
porcelana 
moldada e 
relevada da Vista 
Alegre, decoração 
polícroma 
pintado à mão. 
Marca (1971-
1980). Dim.:13,5 
cm
BASE: 90 €454 — Chapim em biscuit da 

Vista Alegre
Escultura em porcelana 
moldada e relevada da Vista 
Alegre, decoração polícroma 
pintado à mão. Marca (1971-
1980). Dim.:14 cm
BASE: 90 €

455 — Chapim-azul em 
biscuit da Vista Alegre
Escultura em porcelana 
moldada e relevada da Vista 
Alegre, decoração polícroma. 
Marca (1971-1980). Dim.:14 
cm
BASE: 90 €

456 — Chapim em biscuit da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldada 
e relevada da Vista Alegre, 
decoração polícroma. 
Marcada. Dim.: 14 cm
BASE: 90 €

457 — Conjunto de Colibris 
em Biscuit da Vista Alegre
Grupo escultórico em biscuit 
moldado e relevado da 
Vista Alegre, com decoração 
policroma. Marca (1971-1980). 
Restauro. Dim.:24,5 cm
BASE: 150 €

460 — Casal de faisões em porcelana da Vista Alegre
Esculturas em porcelana da Vista Alegre, decoração polícroma com 
representação de faisões macho e fêmea. Marca 1968-1971, 1974 Sinais de uso. 
Dim.:37 e 38,5 cm
BASE: 600 €

458 — Colibri da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada 
da Vista Alegre, decoração 
polícroma. Marcada 1971-
1980. Sinais de uso, mínimo 
restauro. Dim.:18 cm
BASE: 80 €

459 — Conjunto de colibris 
em porcelana da Vista Alegre
Escultura em porcelana 
moldada e relevada da Vista 
Alegre, decoração polícroma. 
Marcada 1968-1971. Sinais de 
uso, pequeno defeito no bico. 
Dim:25 cm
BASE: 150 €
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461 — Casal de 
faisões da Vista 
Alegre
Porcelana moldada 
da Vista Alegre, 
decoração polícroma 
a azul e ouro com 
representação de 
faisão macho e 
fêmea. Marca 1947-
1968. Sinais de uso, 
pequeno defeito na 
cauda. Dim.:40,5 e 
36 cm
BASE: 600 €

462 — Par de faisões 
em biscuit da Vista 
Alegre
Par de esculturas 
biscuit da Vista 
Alegre, decoração 
polícroma pintado 
à mão com 
representação de 
faisões macho 
e fêmea. Marca 
1974. Sinais de uso. 
Dim.:42 e 36 cm
BASE: 600 €

463 — Casal de 
faisões em biscuit da 
Vista Alegre
Esculturas em biscuit 
moldado e relevado 
da Vista Alegre, 
pintadas à mão, com 
decoração polícroma 
representando casal 
de faisões. Marca 
(1971-1980). Um 
partido e colado no 
tronco. Dim.:37cm e 
38cm.
BASE: 650 €

464 — Pássaro azul da China 
da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e relevado com decoração 
polícroma pintao à mão. 
Marca 1971-1980. Pequeno 
restauro na cauda e no bico. 
Dim.:38,5 cm
BASE: 600 €

465 — Casal de Garçotes da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e relevado da Vista Alegre, 
decoração policroma pintado à 
mão. Marca 1971-1980. Dim.: 
27 cm.
BASE: 450 €

466 — Pato da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista Alegre, decoração 
polícroma e a ouro. Marca 1971-1980. Dim.:14 cm
BASE: 120 €
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467 — Beija-flor em biscuit da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
da Vista Alegre, decoração 
monócroma. Marca 1947-
1968. Sinais de uso. Dim.:15,5 
cm
BASE: 60 €

470 — Esculturas 
‘estações do ano’ 
em biscuit da Vista 
Alegre
Conjunto de quatro 
esculturas em 
biscuit da Vista 
Alegre, decoração 
monocroma a 
branco. Marca 
1971-1980. Restauro, 
mínimas falhas e 
faltas. Dim.:28 e 
30,5 cm
BASE: 300 €

468 — Periquito em biscuit da 
Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
da Vista Alegre, decoração 
monócroma. Marca 1947-
1968. Sinais de uso. Dim.:14 
cm
BASE: 60 €

469 — Grupo de catatuas em 
biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e relevado com decoração 
monócroma a branco. 
Marcada. Sinis de uso, 
pequeno restauro numa das 
penas da cauda. Dim.:49cm.
BASE: 300 €

471 — Figura do Minho em 
biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit com 
decoração monocroma a branco, 
representando Figura do Minho. 
Marca 1947-1968. Sinais de 
uso, partido e colado no fuso. 
Dim.:19 cm
BASE: 60 €

474 — Garrafa regional ‘Minhota’ da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista Alegre, 
decoração polícroma e a ouro. Marca 1922-1947. 
Defeito num braço. Dim.: 28,5cm.
BASE: 100 €

472 — Nossa Senhora com 
pombas em biscuit Vista Alegre
Grupo escultórico em biscuit 
da Vista Alegre, decoração 
monocroma a branco. Marca 
1947-1968. Pequenos defeitos. 
Dim.: 27 cm.
BASE: 150 €

473 — 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: 900 €

475 — Conjunto de ‘banda de diabretes’ em 
porcelana de Candal
Em porcelana moldada e relevada da Electro-
Cerâmica do Candal, polícroma vidrada e a ouro 
e prata representando figuras com instrumentos 
musicais. Marcada. Sinais de uso. Dim.:6cm.
BASE: 100 €
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476 — Terrina em porcelana 
da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista 
Alegre, decoração a rouge de 
fer de motivos florais. Marcada. 
Dim.:27cm.
BASE: 80 €

479 — Serviço de jantar Cozinha Velha da Vista Alegre
Serviço de jantar completo para 12 pessoas em 
porcelana da vista alegre moldada policroma a azul 
e ouro, coleccção ‘Cozinha Velha’. Marca 1971-1980. 
Dim.: 7,5 a 41 cm
BASE: 750 €

477 — Terrina da Vista Alegre
Porcelana relevada da Vista 
Alegre, com decoração 
polícroma e a ouro com 
paisagem. Marca (1947-1968). 
Sinais de uso. Dim.:27 cm
BASE: 80 €

478 — Terrina com 
apresentador
Porcelana moldada da 
Vista Alegre com decoração 
polícroma e ouro com 
paisagem. Marcada. Sinais de 
uso, ligeiro desgaste. Dim.:32 
cm
BASE: 120 €

480 — Taça cantão em porcelana Mottahedeh 
da Vista Alegre
Porcelana moldada e vidrada da Vista Alegre 

‘Mottahedeh’, decoração a azul e branco, 
reprodução de porcelana de exportação do séc.
XVIII, para o mercado Inglês. Marca 1980-
1992. Pequena esbeiçadela. Dim.:22,5cm.
BASE: 50 €

482 — Par de grandes potes com tampa 
‘Chengtu’ da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração 
polícroma e a ouro com flores. Sinais de uso. 
Marca 1971-1980. Dim.:34,5 cm
BASE: 200 €

481 — Jarro Otomano da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração 
a azul e branco. Reprodução de uma peça da 
Dinastia Ming, séc. XV. Edição especial limitada 
a 250 exemplares, numerada 033, datada de 
2000. Aplicação em prata, contraste águia 925 
(após 1985). Dim.: 31 cm.
BASE: 650 €

483 — Par de jarras de convento ‘Armas Reais’ 
da Vista Alegre
Par de jarras em porcelana moldada, decoração 
polícroma e a ouro, Armas de D.João I e de 
D.Filipa de Lencastre, edição limitada a 500 
exemplares. Marca 1980-1922. Sinais de uso. 
Dim.:19cm.
BASE: 350 €
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490 — 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: 150 €

492 — Paliteiro ‘touro’ das Caldas, Herculano 
Elias
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Herculano Elias, decoração polícroma vidrada 
representando touro. Marca na base. Sinais de 
uso. Dim.:18,5cm.
BASE: 200 €

491 — 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: 150 €

493 — Jarro tronco de árvore em faiança das 
Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Jose A. 
Cunha, séc.XIX, decoração polícroma em relevo. 
Pequenas falhas. Dim.: 26 cm.
BASE: 150 €

484 — EDUARDO ELIAS - 
Senhora do Rosário de Fátima
Terracota das Caldas, fabrico 
de Eduardo M. Elias, meados 
do séc.XX, moldada e relevada, 
decoração monócroma. 
Pequenas falhas. Dim.:29cm.
BASE: 150 €

487 — Tinteiro Zé Povinho 
‘Toma’ das Caldas, Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha, 
fabrico de Bordalo Pinheiro, 
decoração polícroma, vidrada 
e desvidrada. Marca da 
serpente na base. Sinais de uso, 
defeito na tampa. Dim.:12cm.
BASE: 300 €

485 — Pescador e varina em 
terracota das Caldas
Caldas da Rainha, inicios séc.
XX, fabrico atribuível a Elias, 
decoração polícroma em relevo, 
monocozedura. Pequenos 
defeitos e faltas. Dim.: 14cm.
BASE: 70 €

488 — Paliteiro Campino com 
burro em faiança de Belo
Paliteiro em faiança das Caldas, 
fabrico de Belo,c.1930-40, 
decoração polícroma vidrada. 
Marcado. Sinais de uso. 
Dim.:15cm.
BASE: 170 €

486 — Tricana em faiança de 
José Cunha
Escultura em faiança das 
Caldas da Rainha, fabrico de 
Jose A Cunha, finais do séc.
XIX, decoração polícroma em 
relevo. Marcada. Dim.: 21 cm.
BASE: 100 €

489 — Paliteiro ‘porco’ em 
faiança das Caldas
Faiança das Caldas da 
Rainha, fabrico de Bordalo 
Pinheiro, decoração polícroma 
vidrada representando porco. 
Marca circular, autocolante 
de exposição no Museu 
José Malhoa. Sinais de uso. 
Dim.:12,5cm.
BASE: 120 €
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497 — Caneca ‘Vira’ em faiança das Caldas
Caldas da Rainha, fabrico de Bordalo Pinheiro, 
meados séc.XX, decoração polícroma em alto 
relevo com figuras a dançar o vira. Marca 
circular.Sinais de uso, desgaste no vidrado. 
Dim.:19 cm
BASE: 80 €

499 — Prato ‘peixe’ em faiança das Caldas
Caldas da Rainha, séc.XX, decoração 
polícroma vidrada em alto relevo, 
representando peixe e mariscos. Craquelé no 
vidrado.Dim.:26cm.
BASE: 200 €

498 — Tinteiro em faiança das Caldas, de 
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
Caldas da Rainha, fabrico de Bordalo Pinheiro, 
c.1907, decoração relevada com Armas do 
Reino e das três Ordens Militares, topo 
rematado por Coroa Real. Marca da serpente 
na base. Restauro na cruz, mínimas falhas. 
Dim.:18cm.
BASE: 500 €

500 — Prato ‘peixe’ das Caldas da Rainha, Aires 
C. Leal
Caldas da Rainha, fabrico de Aires C. Leal, séc.
XX, decoração polícroma vidrada em alto relevo 
com peixe e mariscos. Marca na base. Pequenos 
defeitos. Dim.:26cm.
BASE: 200 €

494 — São Francisco e o lobo de Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro
Escultura em faiança das Caldas da Rainha, fabrico 
de Bordalo Pinheiro, decoração polícroma vidrada e 
desvidrada, representando São Francisco pregoando a 
lobo de Gubbio, inscrições na base. Marca circular na 
base. Sinais de uso. Dim.:27cm.
BASE: 650 €

495 — Frade em Faiança 
de José A. Cunha
Caldas da Rainha, 
fabrico de José A. Cunha, 
finais do séc.XIX, 
decoração polícroma 
em relevo com 
representação de frade. 
Marcada. Sinais de uso. 
Dim.:30,5 cm
BASE: 250 €

496 — Jarro ‘lagarto vestido 
de frade’ em faiança das 
Caldas
Caldas da Rainha, fabrico 
atribuível a José Francisco de 
Sousa, séc.XIX, decoração 
polícroma em relevo, 
representando lagarto vestido 
de frade. Sinais de uso. Dim.: 
36 cm.
BASE: 300 €
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501 — Prato ‘mariscos’ em 
faiança das Caldas
Caldas da Rainha, séc.
XIX, decoração polícroma 
vidrada em alto relevo, de 
mariscos. Marca oval incisa 
com numeral 7.  Sinais de uso, 
ligueiro craquelé no vidrado. 
Dim.:28,5cm.
BASE: 300 €

502 — Prato ‘figos’ em faiança das Caldas, José 
A. Cunha
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de José 
A. Cunha, séc.XX, decoração polícroma vidrada 
em alto relevo de ramo com folhagem e figos. 
Marcada. Sinais de uso. Dim.:27,5cm.
BASE: 300 €

503 — Prato ‘castanhas’ em faiança das Caldas
Caldas da Rainha, séc.XX, atribuível a Bordalo 
Pinheiro, decoração polícroma vidrada em 
alto relevo, representando ramo com ouriços e 
castanhas. Sinais de uso. Dim.:36,5cm.
BASE: 320 €

506 — BORDALO 
PINHEIRO - Bilha em 
cerâmica com aplicação em 
prata
Faiança das Caldas da 
Rainha, fabrico de Bordalo 
Pinheiro, monocroma 
vidrada, com aplicação em 
prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
marcada ‘Ourivesaria 
Alliança’, relevada com frutos 
e folhagem. Marca circular. 
Com restauro. Dim.:31cm.
BASE: 250 €

504 — Grande sapo de suspensão em faiança 
Rafael Bordalo Pinheiro
Escultura em faiança das Caldas, fabrico de 
Rafael Bordalo Pinheiro, decoração polícroma 
de escorridos.Marca da serpente, ano 1903. 
Pequenos restauros. Dim.:38 cm
BASE: 450 €

505 — Lebre de suspensão em faiança das 
Caldas
Escultura em faiança das Caldas, séc.XIX/
XX,  decoração polícroma em alto relevo com 
representação de lebre. Pequenos restauros. 
Dim.:47 cm
BASE: 350 €
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512 — JOSÉ FRANCO 
(1920-2009) - S.João
Escultura em barro popular, 
assinado. Sinais de uso. Dim.: 
36,5 cm.
BASE: 150 €

514 — MISTÉRIO 
(1921-1995)  - 
Alminhas
Escultura de 
suspensão em barro 
popular, assinada. 
Sinais de uso, 
pequenas faltas e 
defeitos. Dim.:37 cm
BASE: 150 €

513 — MISTÉRIO (1921-
1995) - Pietà
Escultura em barro popular 
polícromo. Marcada. Sinais 
de uso, mínimos restauros. 
Dim.: 14 cm.
BASE: 70 €

515 — ROSA 
RAMALHO (1888-
1984) - Mocho
Escultura em barro 
popular vidrado, 
assinada RR. Sinais 
de uso. Dim.:26,5cm.
BASE: 200 €

516 — Par de apliques de parede em faiança 
Viúva de Lamego
Par de apliques de parede em faiança 
portuguesa da fábrica Viuva Lamego. 
Electrificados. Sinais de uso craquelê.. Dim.: 32 
cm.
BASE: 50 €

518 — Coluna 
em faiança das 
Devesas
Escultura em 
faiança atribuível 
a Devesas, séc. 
XIX/XX, com 
decoração 
polícroma e 
relevada a 
emitar mármore. 
Esbeiçadela na 
base. Dim.:81,5 
cm
BASE: 150 €

517 — CARLOS BRANCO - Grande prato em 
faiança do Carvalhinho ‘Frades jogando bilhar’
Faiança portuguesa, da fabrica do Carvalhinho, 
assinado Carlos Branco, inicios séc.XX, 
decoração vidrada. Sinais de uso. Dim.: 48,5 cm.
BASE: 300 €

519 — Reservatório em grès
Euuropa, séc.XIX/XX, grès moldado com 
decoração vidrada monócroma, asas laterais 
relevadas, inscrição do número 30. Sinais de uso, 
craquelê. Dim.:43 cm
BASE: 100 €
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520 — Par de pratos em faiança de Viana
Faiança portuguesa, séc.XVIII/XIX, atribuível a 
Viana, decoração floral vidrada, aba recortada. 
Sinais de uso e cabelos na base. Dim.:23,5cm.
BASE: 200 €

522 — Toby Jug em faiança
Faiança, séc.XIX, segunda metade, fabrico 
atribuível ao Sul do país, decoração polícroma 
vidrada, representando figura sentada com 
chapéu tricorne, cabelos, mínimas falhas. 
Dim.:26,5 cm.
BASE: 250 €

521 — Toby Jug ‘homem do pipo’ em faiança 
Faiança portuguesa séc.XIX, atribuível a Porto 
ou Gaia, decoração vidrada, representando 
figura com tricorne sentado em cima de pipo. 
Mínimas falhas, restauro na asa. Dim.:27 cm.
BASE: 400 €

523 — Prato fundo em faiança ‘Ratinho’
Faiança de Coimbra dita ‘ratinho’, séc.XIX, 
decoração polícroma vidrada com aba de 
motivos vegetalistas. Falhas no bordo e no 
vidrado. Dim.:30,5cm.
BASE: 90 €

524 — Prato ‘florão’ em faiança de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a Estremoz, séc. 
XVIII/XIX, decoração polícroma vegetalista, 
antiga coleção Maldonado Freitas, numerado 
0556. Pequenas falhas no bordo. Dim.:32,5cm.
BASE: 400 €

525 — Prato em faiança de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a Estremoz, séc. 
XVIII/XIX, decoração polícroma vegetalista, 
antiga coleção Maldonado Freitas, numerado 
0639. Pequenas falhas no bordo. Dim.:33,5cm.
BASE: 400 €

526 — Prato ‘flor’ em faiança 
de Estremoz
Faiança portuguesa atribuível 
a Estremoz, séc. XVIII/XIX, 
decoração vegetalista a azul 
e branco. Pequenas falhas no 
vidrado. Dim.:35cm.
BASE: 300 €

527 — Canudo em faiança de 
Estremoz
Faiança portuguesa atribuível 
a Estremoz, séc. XIX, 
decoração polícroma com 
motivos geométricos. Sinais 
de uso, pequeno restauro. 
Dim.:14,5 cm
BASE: 150 €

528 — Prato ‘flores’ em 
faiança de Viana
Faiança portuguesa, séc.XIX, 
fabrico de Viana, decoração 
vegetalistas e floral polícroma 
vidrada. Marca ‘V’ na base. 
Sinais de uso. Dim.:29cm.
BASE: 400 €
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529 — Grande taça Lebrillo em faiança
Espanha, séc XIX, faiança de Fajalauza, 
Granada, decoração vegetalista a verde vidrada. 
Sinais de uso, cabelos gateados. Dim.:53,5 cm
BASE: 300 €

531 — Grande taça figurativa Lebrillo em 
faiança de Triana
Espanha, séc. XVIII, faiança de Triana, Sevilha, 
decoração vidrada polícroma com medalhão 
central de figura masculina em perfil. Gasto no 
no bordo, cabelos gateados. Dim.:57cm
BASE: 450 €

530 — Grande taça Lebrillo em faiança
Espanha, séc XIX, faiança de Fajalauza, 
Granada, decoração a verde vidrada. Sinais de 
uso, cabelos. Dim.:42 cm
BASE: 300 €

532 — Grande taça figurativa Lebrillo em 
faiança de Triana
Espanha, séc. XIX, faiança de Triana, Sevilha, 
decoração vidrada polícroma com medalhão 
central com galgo. Gasto no bordo, cabelos, 
alguns gateados. Dim.:67 cm
BASE: 400 €

533 — Grande taça 
figurativa Lebrillo em 
faiança de Triana
Espanha, séc. XIX, 
faiança de Triana, 
Sevilha, decoração 
vidrada polícroma 
com medalhão central 
com lebre. Faltas no 
bordo, cabelos alguns 
gateados. Dim.:65 cm
BASE: 400 €

534 — Grande 
taça Lebrillo com 
personagem em 
faiança de Triana
Espanha, séc. XIX, 
faiança de Triana, 
Sevilha, decoração 
vidrada polícroma 
com medalhão central 
com fiura masculina. 
Gasto no bordo, 
cabelos gateados. 
Dim.:66 cm
BASE: 600 €
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536 — Par de cadeiras de sola e pregaria, séc.
XVIII
Portugal, séc.XVIII, castanho entalhado, assento 
e espaldar alto em couro lavrado, com figuras 
entre motivos vegetalistas, pregaria em metal 
amarelo. Sinais de uso. Dim.: 141x56x52cm.
BASE: 600 €

537 — Par de cadeiras de sola e pregaria, séc.
XVIII
Portugal, séc.XVIII, castanho entalhado, assento 
e espaldar alto em couro lavrado, com figuras 
entre motivos vegetalistas, pregaria em metal 
amarelo. Sinais de uso. Dim.: 141x56x52cm.
BASE: 600 €

538 — Mesa Bufete de 
torcidos em pau-santo
Portugal, séc. XIX, em 
pau-santo com torcidos, 
caixa com quatro 
gavetas simulando seis, 
ferragens em metal 
recortado. Sinais de uso. 
Dim:80,5X145X83 cm
BASE: 500 €

539 — Cadeira peniqueira D. João V
Portugal, séc. XVIII, em vinhático entalhado 
e vazado com assento em couro lavrado com 
motivos vegetalistas e pássaros. Sinais de uso, 
mínimos defeitos. Dim.:90x49 cm
BASE: 350 €

540 — Cómoda D. José
Portugal, Séc. XVIII, em vinhático entalhado com 
duas gavetas e dois gavetões, pés de garra, saial 
com decoração vegetalista, ferragens em bronze. 
Sinais de uso. Dim.:80,5x102x60 cm
BASE: 1000 €

541 — Canapé D.José em pau-santo
Portugal, séc. XVIII, pau-santo entalhado, costas vazadas, com assento em sola lavrada com 
decoração vegetalista, pregaria em latão, pés rocaille. Sinais de uso. Dim.:100x166x58 cm
BASE: 500 €
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542 — Par de cadeiras Inglesas Chinese 
Chippendale
Inglesas, séc.XVIII, em mogno entalhado com 
motivos vegetalistas, assentos estofados a couro. 
Sinais de uso. Dim.: 95x52x60 cm.
BASE: 600 €

543 — Grande Arcaz
Portugal, séc. XVIII, em vinhático e pau-santo 
entalhado em relevo decoração com almofadas 
e com motivos geométricos, com três gavetas e 
dois corpos. Ferragens em metal. Sinais de uso, 
restauro. Dim.:98x212x70,5 cm
BASE: 1000 €

544 — Móvel de Boticário em talha
Portugal, séc.XVII, móvel de farmácia em madeira entalhada, decoração polícroma e ouro 
relevada com elementos vegetalistas, nove nichos para colocação de boticas. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.:124x138x29 cm
BASE: 1500 €
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545 — Oito cadeiras D.Maria
Portugal, séc.XVIII/XIX, conjunto de seis cadeiras D. Maria em pau-santo e duas cadeiras em 
vinhático de época posterior, espaldares entalhados e vazados, assentos em palhinha. Sinais de uso. 
Dim.: 100x48x41cm.
BASE: 1500 €

546 — Grande 
cómoda D. José
Portugal, séc.XVIII, 
pau-santo entalhado, 
ferragens em bronze 
dourado, com cinco 
gavetas, saial com 
decoração vegetalista 
e concheados, pés 
cabriolé. Sinais de uso. 
Dim.:112x135x63 cm
BASE: 1200 €

547 — Mesa de encostar D. João V
Portugal, séc.XVIII, D.João V em pau-santo 
entalhado, com uma gaveta, pernas curvas, 
ferragens em metal. Sinais de uso, pequenos 
defeitos. Dim.:76x91x41cm
BASE: 500 €

548 — Cama de solteiro D. José
Portugal, séc. XVIII, em pau-santo, cabeceira com 
decoração entalhado, relevado e vazada, com 
florões e torneados. Sinais de uso Dim.:205x91 
cm
BASE: 350 €

549 — Mesa bufete em 
pau-santo
Portugal, séc.XIX, em 
pau-santo, decoração 
com torcidos e 
tremidos, caixa com 
2 gavetas simulando 
seis, ferragens em latão 
recortado. Sinais de 
uso, pequenos defeitos. 
Dim.:82x147x78 cm
BASE: 400 €
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550 — Cama de solteiro de bilros
Portugal, séc. XVIII em pau-santo entalhado e recortado, 
cabeceira com pináculos e colunas torneadas e tremidos. Sinais de 
uso, faltas. Dim.:82x147x78 cm
BASE: 350 €

551 — Cama 
de solteiro D. 
Maria
Portugal, 
séc. XVIII, 
em sicupira 
entalhada e 
recortado, 
cabeceira 
encimada com 
pináculos. 
Sinais de uso, 
pequenas faltas. 
Dim.:88x173 
cm
BASE: 350 €

552 — Grande Breakfast table inglesa
Inglaterra, séc.XIX, marchetaria em várias 
madeiras, mogno e raiz de mogno, decoração 
vegetalista, pés entalhados. Dim.:76x125 cm.
BASE: 600 €

553 — Escrivaninha Inglesa Davenport
Inglesa, séc.XIX, raiz de nogueira e outras 
mdeiras, entalhada com motivos vegetalistas, 
quatro gavetas laterais simulando oito, tampo 
rebatível com topo em pele, interior e parte 
superior com compartimentos, pés de rodízios. 
Sinais de uso. Dim:90x55x58cm
BASE: 400 €

554 — Cómoda escrivaninha Biedermeyer a 
abattant
Alemanha, séc.XIX, raiz de mogno, pau-santo, 
espinheiro e  outras madeiras, dois corpos, 
composta por três gavetas e tampo de abater, 
interior com nicho e gavetas, ferragens em 
madrepérola. Sinais de uso, pequenas falhas. 
Dim.:166x101x50cm
BASE: 650 €

555 — Secretária estilo Louis 
XVI
França, séc.XX, em mogno, pau-
santo e outras madeiras, com 
cinco gavetas, estirador lateral, 
tampo em pele, ferragens em 
latão e bronze dourado. Sinais de 
uso. Dim.:73,5x149x70 cm
BASE: 800 €
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556 — 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: 250 €

557 — Móvel entalhado Neo-Renascença
França, séc.XIX em carvalho ricamente 
entalhado e vazado, decoração relevada 
vegetalista e figurativa com bustos e esfinges, 
uma gaveta e duas portas. Sinais de uso, 
pequenos defeitos, vestígio de xilófagos. 
Dim.:106,5x139x65,5 cm.
BASE: 600 €

558 — Mesa oval de centro Louis Philippe
Francesa, séc. XIX, folheada a raiz de mogno 
com pés em colunas torneadas e concheados 
decorados a ouro. Sinais de uso, Pequenas faltas. 
Dim.:75x122 cm
BASE: 600 €

559 — Frente de lareira ‘folhas de 
acanto’ em mármore
França, séc.XIX, frente de lareira 
composta por elemento sem 
mármore, decoração entalhada 
vegetalista de folhas de acanto. 
Sinais de uso, consolidações. 
Dim.:110x142x28,5cm
BASE: 600 €

560 — 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: 2000 €
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564 — 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: 1000 €

565 — 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: 3000 €

561 — Par de cómodas estilo Louis XV
Francesas, séc.XIX, de três gavetas, marchetaria de pau-santo, ferragens de motivo vegetalista em 
bronze relevado e dourado, tampos em mármore. Sinais de uso. Dim.: 91x116x63 cm.
BASE: 2000 €

562 — Móvel vitrine de embutidos
Itália, séc.XIX, ao gosto de Ferdinando Pogliani, 
madeira ebanizada com embutidos em osso, 
portas com vidro. Sinais de uso, pequenas falhas. 
Dim.:112x56x124cm.
BASE: 400 €

563 — Escrivaninha boulle
França, séc.XIX, Napoleão III, marchetaria de 
madeira ebanizada e metal, monture em bronze 
dourado vegetalista e figurativo, tampo de rebater, 
interior escrivaninha com gavetas. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.: 94x48x78 cm.
BASE: 500 €
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566 — 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: 1000 €

567 — Grande espelho oval com querubins
Itália, séc.XIX, neo-barroco, madeira ricamente 
entalhada e ebanizada, decoração com 
querubins e carranca de leão. Sinais de uso, 
pequenas faltas. Dim.: 152x102 cm.
BASE: 1200 €

568 — Mesa de 
jantar entalhada Neo-
renascença
Portugal, séc.XIX em 
castanho ricamente 
entalhado e vazado, 
decoração vegetalista 
e figurativa com 
leões, pés figurativos 
com leões. com duas 
tábuas. Sinais de uso. 
Dim.: 78x149x120 
(fechada) cada tabua : 
47x120cm
BASE: 1200 €

569 — Aparador entalhado Neo-renascença
Portugal, séc.XIX em castanho ricamente entalhado e vazado, decoração 
vegetalista e figurativa com mascarões e puttis, pés figurativos com leões, 
com três portas e três gavetas, ferragens em metal dourado. Sinais de uso. 
Dim.:119x213x79 cm
BASE: 1000 €
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570 — Grande armário louceiro entalhado Neo-renascença
Portugal, séc.XIX em castanho ricamente entalhado e vazado, decoração vegetalista e figurativa 
com mascarões e puttis, pés figurativos, com seis portas, ferragens em metal dourado. Sinais de 
uso. Dim.:249x240x80 cm
BASE: 3000 €

571 — Móvel roupeiro entalhada Neo-renascença
Portugal, séc.XIX em castanho ricamente entalhado e vazado, decoração vegetalista e figurativa com 
mascarões, pés figurativos, duas portas de correr com bengaleiro no interior, ferragens em metal 
dourado. Sinais de uso. Dim.:190x156x60 cm
BASE: 600 €

572 — Candeeiro de tecto de seis braços Neo-
renascença em talha
Portugal, séc. XIX, em castanho entalhado 
decorado com motivos florais e puttis, com seis 
lumes. Sinais de uso. Dim.: 120x95cm
BASE: 250 €

573 — Mesa de apoio
Portugal, séc. XIX/XX em castanho entalhado 
com motivos florais e vegetalistas com florões, 
pés de garra. Sinais de uso. Dim.: 72x95x55
BASE: 150 €
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574 — Vitrine joalheira
Portugal, séc. XIX/XX, parte superior composta 
por vitrine, assenta em par de bases associadas 
em madeira exótica entalhada com motivos 
florais e puttis, electrificada. Sinais de uso. 
Dim.:94x129x70 cm
BASE: 500 €

576 — Banco de piano em pau santo
Portugal, séc. XIX, em madeira entalhada, pé 
com decoração relevada vegetalista e assento 
em cetim floral. Sinais de uso, tecido com um 
pequeno rasgão. Dim.:50 cm
BASE: 80 €

575 — Mesa vitrine de apoio
Portugal, séc. XIX/XX, em pau-santo entalhado 
tampo de levantar envidraçado, pés torneados. 
Sinais de uso. Dim.:80,5x60x48 cm
BASE: 200 €

577 — Móvel de apoio estilo Império
França, séc.XIX/XX, raiz de mogno e outras 
madeiras, forma de meia lua tampo em couro 
com elementos vegetalistas a ouro., com duas 
gavetas e nichos, aplicações laterais em metal 
com forma de cabeça de leão. Sinais de uso. 
Dim.:65x81x66 cm
BASE: 150 €

578 — Grande espelho em talha dourada
França, séc.XIX, formato rectangular, madeira 
entalhada e gesso, brunida a ouro. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.:160x106 cm
BASE: 500 €

579 — Par de fauteuils estilo Louis XVI
Portugal, séc. XIX/XX, em madeira entalhada e 
dourada com ornamentos, tecido em veludo com 
flores. Sinais de uso, pequenas faltas no dourado, 
pequenos defeitos. Dim.:112x74x71 cm
BASE: 350 €

580 — Canapé estilo Louis XVI
Portugal, séc. XIX/XX, em madeira entalhada e dourada com ornamentos, tecido em veludo com 
flores. Sinais de uso, pequenas faltas no dourado, pequenos defeitos. Dim.:114x170x73 cm
BASE: 350 €
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581 — Conjunto de seis cadeiras espanholas
Espanha, séc. XIX/XX, em madeira entalhada com ornamentação figurativa e vegetalista a ouro, 
tecido com motivos florais, pregaria no encosto e assento. Dim.cadeiras:105x50x41; cadeiras de 
braços 123x70x56 cm
BASE: 900 €

582 — Cómoda marmoreada estilo D. João V
Portugal, séc.XX, madeira entalhada decoração 
marmoreada a azul e dourada, com 2 gavetões 
e 2 gavetas, ferragens em metal. Sinais de uso, 
restauros. Dim.:96x129x70 cm
BASE: 500 €

583 — 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: 700 €

584 — 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: 200 €

585 — 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: 300 €

586 — Par de cadeirões 
de braços de sola e 
pregaria
Portugal, séc.XIX, 
castanho entalhado 
com motivos 
vegetalistas, assento 
e espaldar em 
couro lavrado com 
mascarões entre 
motivos vegetalistas, 
pregaria em latão 
dourado. Sinais de uso.
Dim.:114x67x46 cm
BASE: 800 €
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587 — Espelho enalhado 
Neo-renascença
Portugal, séc. XIX, em 
castanho ricamente 
entalhado e vazado, 
decoração vegetalista e floral. 
Dim.:112x170 cm
BASE: 1000 €

588 — Grande espelho em talha
Portugal, séc.XIX/XX, espelho 
de parede em castanho 
ricamente entalhado e vazado 
com elementos vegetalistas, 
florais e aves. Sinais de uso. 
Dim.:132x138 cm
BASE: 1000 €

589 — Última Ceia em talha
Portugal, séc. XX, em 
carvalho e outras madeiras 
entalhado e relevado com 
representação da Última Ceia 
ao centro, moldura exterior 
com elementos florais e 
vegetalistas. Sinais de uso, 
pequenas faltas, vestígios de 
xilófagos. Dim.: 66,5x97cm
BASE: 600 €

590 — Aplique em madeira entalhada de 
3 lumes
Portugal, séc. XX, em castanho entalhado, 
de três lumes com braços decorados com 
motivos vegetalistas. Sinais de uso. Dim.: 
51x45x37cm
BASE: 60 €

591 — Par de apliques em 
talha
Portugal, séc. XX, em castanho 
entalhado, de dois lumes com 
braços decorados com motivos 
vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 51x45x31cm
BASE: 100 €

592 — Par de 
espelhos em talha 
dourada
França, séc. XVIII/
XIX, em madeira 
entalhada e dourada 
encimada com 
cabeças de anjo e 
elementos vegetalistas. 
Sinais de uso, faltas e 
defeitos. Dim.:54 cm
BASE: 400 €
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594 — Par de cadeirões com braços estilo Louis 
XVI
Portugal, séc. XIX, em nogueira com 
encosto oval e estofo em tecido floral. 
Dim.:102x63,5x49 cm
BASE: 250 €

596 — Cómoda toucador romântica
Portugal, séc. XIX, em raiz de mogno entalhado, 
parte superior abre como toucador, interior 
com espelho e revestimento a mármore, com 
quatro gavetões. Sinais de uso, desgaste. 
Dim.:94x92x50 cm
BASE: 500 €

595 — Escadote de biblioteca
Portugal, séc. XX, em mogno entalhado, 
degraus revestidos a tecido. Sinais de uso. 
Dim.:70,5x40x66 cm
BASE: 150 €

597 — Mesa de jantar redonda
Inglesa, séc. XIX/XX, mogno entalhado, 
tampo de formato redondo assente sobre pé 
de galo, com duas tábuas. Sinais de uso. Dim.
(fechada):76x120; aberta 76x180cm.
BASE: 400 €

598 — 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: 200 €

600 — Cómoda estilo Louis XV
Portugal, séc.XX, marchetaria em mogno e 
outras madeiras, com duas gavetas decoradas 
com motivos vegetalistas, ferragens em 
bronze. Sinais de uso, pequenos defeitos. 
Dim.:85x115,5x52 cm
BASE: 500 €

599 — Mesa de encostar 
meia lua
Inglesa, séc. XX, mogno e 
raiz de mogno, decoração 
entalhada vegetalista. Sinais 
de uso, pequenos defeitos. 
Dim.:75,5x127,5x56,5 cm
BASE: 100 €

601 — Espelho oval Veneziano
Veneza, Murano, séc. XX, de forma oval, 
vidro com decoração a ouro floral, pontas 
esquarteladas. Sinais de uso, mínimos defeitos. 
Dim.:94 cm
BASE: 500 €
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602 — Cómoda estilo D. José
Portugal, séc.XX, estilo D.José, pau-
santo entalhado, com três gavetas e três 
gavetões, ferragens em metal. Sinais de uso. 
Dim.:92x126x56 cm
BASE: 900 €

604 — Mesa de encostar 
D. José
Portugal, séc.XVIII, em 
castanho entalhado, 
saial com elementos 
vegetalistas, com uma 
gaveta, ferragens em metal, 
pés de garra. Sinais de uso. 
Dim.:104x78x46 cm
BASE: 800 €

603 — Cómoda estilo D. José
Portugal, séc.XX, em mogno entalhado com 
duas gavetas e dois gavetões, com ferragens em 
metal dourado. Dim.:100x135x58,5cm.
BASE: 700 €

605 — Bargueño 
espanhol com 
tremp
Espanha, séc. XX, 
madeira entalhada 
polícroma, 
representação de 
castelos e brasão 
de armas, com 
seis gavetas e duas 
portas, trempe em 
madeira e ferro, 
Dim.:125x65x31 
cm
BASE: 600 €

606 — Cantoneira estilo D. Maria
Portugal, séc. XX, em raiz de mogno e outras 
madeiras, cimalha saliente com friso grego, 
duas portas de vidrinhos, duas prateleiras 
forradas a tecido, duas portas com prateleira no 
interior. Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos. 
Dim.:236x94x49 cm
BASE: 150 €

608 — Par de mesinhas 
de cabeceira estilo D. 
José
Portugal, séc. XX, em 
mogno entalhado com 
duas gavetas pequenas 
e um gavetão, ferragens 
em metal. Sinais de uso. 
Dim.:72x69x40 cm
BASE: 200 €

607 — Móvel Vitrine Arte nova
Portugal, séc. XIX/XX, em castanho entalhado 
com motivos vegetalistas e florão no topo, parte 
superior com fundo espelhado, com três portas 
de vidro e duas portas inferiores centrais. Sinais 
de uso. Dim.:210x123x43,5 cm
BASE: 400 €
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609 — Joalheiro 
escrivaninha miniatura
Portuguesa, séc.XX, madeira 
entalhada, com três gavetas 
e alçado com portas com 
espelho. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.: 
57,5x26,5x17cm.
BASE: 150 €

611 — Cómoda estilo D. José
Portugal, séc. XX, em pau-santo entalhado com 
duas gavetas e três gavetões, ferragens em metal. 
Sinais de uso. Dim.:85,5x113x55,5 cm
BASE: 400 €

610 — Cómoda romântica 
em pau-santo
Portugal, séc. XIX, em pau-
santo entalhado e relevado, 
com quatro gavetões, 
com tampo em mármore 
branco. Sinais de uso. 
Dim.:100x130x62 cm
BASE: 200 €

612 — Par de mesinhas de cabeceira indianas
Índia, séc.XIX/XX, em sissó, profusa decoração 
entalhada com motivos vegetalistas, com 
duas gavetas e uma porta, ferragens em metal 
com vestógios de douramento. Sinais de uso. 
Dim.:75x40x50,5cm
BASE: 250 €

613 — Arcaz
Portugal, séc. XIX, 
vinhático,decoração 
almofadada saliente e 
geométrica, com duas 
gavetas inferiores, tampo 
de abrir, ferragens em 
ferro, pés de bola. Sinais 
de uso. Dim.:74,5x120x56 
cm
BASE: 800 €

614 — Grande tapete Persa
Irão, séc.XX, fio de lã polícromo, decoração de 
motivos vegetalistas e aves. Sinais de uso. Dim.: 
348x234cm.
BASE: 600 €

615 — Tapete Persa Tabriz
Tabriz, meados séc.XX, fio de lã polícroma de 
motivos estilizados. Sinais de uso, pequenos 
defeitos. Dim.:388,5x292cm.
BASE: 700 €
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616 — Tapete Ziegler
Afeganistão, meados séc.
XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos 
vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 316x245 cm
BASE: 500 €

617 — Grande tapete persa
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícroma de 
motivos vegetalistas, florais e geométricos. Sinais 
de uso. Dim.: 568x304cm
BASE: 1500 €

618 — Tapete de Arraiolos
Portugal, meados séc.XX, fio de lã polícroma com 
flores. Sinais de uso. Dim.:407x294cm.
BASE: 250 €

619 — Grande tapete de Aubousson
França, séc. XX, fabrico de Aubousson, fio de lã polícromo em tons rosa decoração motivos 
florais e vegetalistas. Sinais de uso. Dim.:980x380
BASE: 3000 €
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620 — Colcha de 
Castelo Branco
Castelo Branco, séc. 
XVIII, linho bordado 
a matiz de seda 
decoração polícroma 
com flores. Sinais de 
uso, faltas e defeitos. 
Dim.:184x149
BASE: 600 €

621 — Grande colcha 
de Castelo Branco
Castelo Branco, séc. 
XVIII/XIX, linho 
bordado a matiz 
de seda decoração 
polícroma com flores 
e ave ao centro. 
Pequenos restauros, 
faltas e defeitos. 
Dim.:178x238 cm
BASE: 1200 €

622 — Traje masculino de seda, séc.XVIII
Europa, séc. XVIII, composto por casaca e 
colete em fio de seda creme com bordados com 
motivos florais. Faltas e defeitos. Dim aprox. 
115 cm
BASE: 600 €

623 — Telescópio com tripé
Inglaterra, séc. XX,  em bronze, parcialmente 
revestido a pele, inscrição J.Hicks, London 1901, 
tripé em madeira com aplicações em bronze, 
ajustável.. Sinais de uso. Dim.:94 cm
BASE: 500 €

624 — Necessaire de em 
pele de crocodilo
Estojo em pele de 
crocodilo, com frascos em 
vidro facetado, tampa e 
escoves em prata inglesa, 
925, Londres 1898, de 
Brimingham 1903 e Chester 
1901, três escovas em 
prata francesa, contraste 
Minerva, ourives ‘LE’, 
com chave. Sinais de uso. 
Dim.:25x38x26cm.
BASE: 650 €
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625 — Tapete persa
Irão, meados séc.XX, 
fio de lã polícroma de 
motivos vegetalistas. 
Sinais de uso. Dim.: 
410x296cm
BASE: 1200 €

626 — Mesa Indiana 
de Guzarate em 
madrepérola
Índia, Gujarate, séc.
XX, mesa de apoio em 
madeira revestida a 
placas de madrepérola 
entalhada. Sinais de uso, 
pequenas faltas e defeitos. 
Dim.:43x98x66cm
BASE: 1500 €

627 — Instrumento musical indiano, Saraswati Veena
India, séc.XIX, construído em madeiras, aplicações em metal e osso, decoração policroma vegetalista, 
cabaça pintada, terminal forma de  cabeça de dragão. Sinais de uso, pequenas faltas. Dim.: 132 cm.
BASE: 300 €

628 — Arqueta Mogol Bidri
Índia, Mogol séc.XVIII, em 
liga metálica, com embutidos 
em prata, Bidri, decoração 
vegetalista. Sinais de uso. 
Dim.:7,5x12,5x7,5cm.
BASE: 600 €

629 — Base de cachimbo Mogol, Bidri
Índia, Mogol séc.XVIII, hookah, em liga metálica, 
com embutidos em prata, Bidri, decoração 
vegetalista. Sinais de uso. Faltas. Dim.:10cm.
BASE: 600 €
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630 — Caixa costureira Anglo-indiana em marfim, 
séc.XIX
Índia, Vizagapatam, c.1800, em marfim entalhado 
e gravado com elementos florais, estrutura em 
sândalo, tabuleiro compartimentado com tampas 
em ebano, tecido, ferragens em metal. Pequenas 
faltas e defeitos. Dim.:15x33x24,5 cm
BASE: 700 €

631 — Cofre baú indo-
português
Indo-português, séc. XVII/
XVIII, madeira revestida 
a placas de tartaruga com 
aplicações em marfim 
com motivos vegetalistas, 
ferragens em metal e 
interior revestido a veluso. 
Sinais de uso, minimas 
faltas, pequenos defeitos. 
Dim.:30,5x37x22,5 cm
BASE: 5500 €

632 — Caixa escritório indo-portuguesa, Séc.XVII
India Mogol, séc. XVII, pau-santo e sissó, marchetaria em teca, embutidos em marfim de 
enrolamentos de lótus, aves e insectos, tampa de rebater, interior com quatro gavetas, ferragens em 
ferro com chave. Pequenos defeitos e restauros. Dim.:20x38x29cm.
BASE: 9000 €

633 — 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: 900 €

634 — Cruz Namban com buda
Japão, período Edo, séc.XVIII, cruz Namban em 
ferro, com a figura de Amida Nyorai no centro em 
lugar da figura de Cristo, onde é tradicionalmente 
colocada. Dim.: 25x19,5 cm.
BASE: 2500 €
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635 — Contador 
de portas Namban, 
Momoyama
Japão, séc. XVI/XVII, 
período Momoyama, 
criptoméria lacada 
a preto, urushi, 
incrustações a 
madrepérola, decoração 
a ouro com veados, aves 
e elementos florais, duas 
portas frontais e oito 
gavetas, ferragens em 
cobre. Pequenos defeitos. 
Dim.:32x42,5x29cm
BASE: 7500 €

636 — Santo António do 
Congo em bronze
Congo Português, Etnia 
Bakongo, séc. XVII/XVIII, 
escultura em liga de cobre 
representando Santo António 
com Menino segurando cruz, 
argola de suspensão no verso, 
ligada ao culto Antoniano. 
Vide ‘Masterpieces’ P. Aguiar 
Branco, 2010, pgs 8-15. 
Dim.:12cm
BASE: 500 €

637 — Cabeça Sapi em esteatite, séc.XVI
Serra Leõa, etnia Sapi, séc.XVI, escutura em 
esteatite representando cabeça masculina. A 
mesma cultura foi responsável por notáveis 
obras em marfim para a Corte Portuguesa 
no mesmo período. Sinais de uso. Dim. 
(cabeça).:11cm
BASE: 900 €

638 — Escultura Helenística ‘Tanagra’ em 
terracota
Grécia, séc.III A.C, escultura em terracota 
representando figura feminina sentada em 
rochedo, cabelos apanhados em chignon, usando 
chiton e himation drapeado ao colo, vestígios de 
engobes brancos. Sinais de uso, pequenas faltas e 
restauros. Dim.:16cm
BASE: 1200 €182 183



639 — Pente de adorno tardo-gótico em 
marfim
França ou Itália, séc.XV, em marfim 
entalhado com representação de 
enrolamentos vegetalistas e animais. Sinais 
de uso, mínimas faltas nos dentes. Dim.:10 
cm
BASE: 2500 €

640 — Placa em marfim ‘Julgamento da Páris’, séc.
XVII
França, Dieppe, séc.XVII, em marfim entalhado e 
relevado com representação de julgamento de Páris, 
marcas possessórias no verso, moldura em madeira. 
Dim.:18x15,5 cm
BASE: 1000 €

641 — Placa em marfim  
‘Mucio Scaevola’
França, séc. XIX, Dieppe, 
em madeira e marfim 
de Dieppe ricamente 
entalhado e relevado com 
representação de cena 
romana de Caius Múcio 
Cévola. Sinais de uso. 
Dim.:28x35 cm
BASE: 1800 €

643 — Barretina com 
faqueiro em prata do 
Porto e Lisboa, séc.
XVIII/XIX
Prata Portuguesa, 
contrastes do Porto 
e Lisboa séc.XVIII/
XIX, incisa, relevada 
e gomada, com 
monograma. Peso 
total aprox.:4362g 
Dim.:18,5cm a 38cm. 
Estojo em madeira 
forrada a pele de cação, 
interior em veludo com 
bordadura dourada. 
Defeitos. Dim.:45cm.
BASE: 2500 €
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644 — Grande plateau centro de mesa francês em 
bronze
França, séc. XIX, Napoleão III, bronze dourado, 
vazado, relevado, decoração de enrolamentos 
vegetalistas, formato oval com espelho ao centro. 
Sinais de uso. Dim.:91,5 cm
BASE: 2500 €

645 — AUGUSTE MOREAU (1834-1917) - 
Criança com cesto de flores
França, séc. XIX, escultura em bronze patinado 
com representação de criança sentada em tronco 
segurando cesto de flores, assinada  Aug. Moreau. 
Sinais de uso. Dim..73cm
BASE: 1500 €

646 — SOARES DOS REIS 
(1847-1889) - Flor Agreste
Escultura em bronze, 
assinada e datada 1878, 
fundição de época posterior. 
Dim.:46 cm
BASE: 300 €647 — ANTÓNIO 

TEIXEIRA LOPES (1866-
1942) - ‘Menina de tranças’
Escultura em bronze prateado, 
base em mármore. Assinada. 
Sinais de uso. Dim.:26,5 cm
BASE: 200 €

648 — ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942) - 
‘Meninos da Rua’
Escultura original em terracota, assinada. Dim.: 30 
cm.
BASE: 1500 €
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649 — DOMINGOS 
SEQUEIRA (1768-
1837) - ‘Estudos’
Grafite sobre papel. 
Estudo preparatório 
para pintura.Adjunta-
se Certificado de 
Prof. Bernardo Pinto 
de Almeida. Dim.: 
25x34cm.
BASE: 400 €

650 — DOMINGOS 
SEQUEIRA (1768-
1837) - ‘Estudos’
Lápiz e tinta da 
china sobre papel. 
Estudo preparatório 
para pintura. Dim. 
26x17,5cm. Adjunta-
se Certificado de Prof. 
Bernardo Pinto de 
Almeida.
BASE: 500 €

651 — ESCOLA 
HOLANDESA, Séc.
XVII - Cena bacante 
com Putti e felino
Oleo sobre tela, 
pequenos defeitos 
e restauros. 
Moldura entalhada 
dourada com 
sinais de xilófagos. 
Dim.:62,5x78,5cm
BASE: 1000 €

652 — ESCOLA 
HOLANDESA, Séc.
XVII - Interior de 
Taberna
Óleo sobre tela. Sinais 
de uso, craquelê. 
Dim.:30,5x35cm
BASE: 500 €
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653 — CARLO MANIERI (act.1662-1700) - Natureza Morta
Oleo sobre tela, representando frutas e alcachofras em rico interior palacial. Expertizado por 
Vittorio Preda, Expert agréé C.E.C.O.A. Sinais de uso, pequenos defeitos. Moldura em madeira 
entalhada, pintada e dourada. Dim.: 94,5x131
BASE: 13000 €

654 — ESCOLA ITALIANA, Séc. XVII - Cena de batalha Otomano-Cristã
Óleo sobre tela representando cena de batalha entre Império Otomanos e a Santa Aliança. Sinais 
de uso, pequenos defeitos. Dim.:39,5x88 cm
BASE: 1000 €

655 — 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: 600 €

656 — ESCOLA 
FRANCESA, SÉC. 
XVII/XVIII - Sansão 
e Dalila
Óleo sobre tela, 
pequenos defeitos 
e restauros. Dim.: 
95x73cm
BASE: 500 €
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657 — CHARLES 
MARIE LHUILLIER 
(c.1824-1898) - ‘Cena 
galante’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado de 
1877. Dim.: 64x52 
cm.
BASE: 800 €

658 — ESCOLA 
ITALIANA séc.XIX - 

‘Casario com figuras’
Óleo sobre madeira. 
Sinais de uso, 
fissura na madeira. 
Dim.:52x39cm.
BASE: 250 €

659 — L.M.PINTO (XIX/XX) - Mesa com 
rosas e pandeireta
Óleo sobre tela, assinado e datado de 24-5-98. 
Pequenos restauros. Dim.:53,5x65,5 cm
BASE: 400 €

660 — G.FONSECA (XIX/XX)- Figura feminina 
pensiva
Óleo sobre tela, assinado, moldura dourada 
e elevada. Sinais de uso, pequenos defeitos. 
Dim.:77,5x53,5 cm
BASE: 600 €

661 —  ACÁCIO LINO 
(1878-1956) - ‘Paisagem 
com figura’
Óleo sobre tela, assinado 
e datado de 1942. 
Dim.:39,5x55,5 cm
BASE: 700 €
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662 — 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: 800 €

663 — EDUARDA 
LAPA (1896-1976) 

- ‘Paisagem marítima 
com jardim’
Óleo sobre 
madeira, assinado. 
Dim.:13,6x19,4cm.
BASE: 300 €

664 — 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: 8000 €

665 — ERNEST P. BRIGGS (1923-1984) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1959. Dim.: 58 x 127 cm
BASE: 27000 €
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666 — ARTHUR LOUREIRO (1853-1932) - 
Pastor Alemão
Pastel sobre papel, assinado. Sinais de uso, 
pequenas manchas de humidade. Emoldurado 
Dim.:30,5x27cm
BASE: 400 €

667 — MENDES DA SILVA (1903-1987) - ‘Vaso 
com rosas’
Óleo sobre tela, assinado. Dim.:84x56 cm
BASE: 600 €

668 — MENDES DA SILVA (1903-1987) - Noturno
Óleo sobre plátex, assinado e datado 1978. Sinais de uso. Dim.:58x88 cm
BASE: 600 €

669 — HENRI DESIRÉ 
GRISARD (1872-XX) - 
Vitória!
França,séc. XIX, 
escultura de figura 
masculina em bronze 
patinado representando 
a Vitória. Assinada 
Grisard. Dim.:85cm
BASE: 800 €

670 — 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: 600 €

671 — ADRIEN GAUDEZ 
(1845-1902) - Dia de caça
França, séc. XX, escultura em 
bronze patinado com base 
em mámore preto, assinada 
‘Agaudez’. Sinais de uso. 
Dim.:78 cm
BASE: 1350 €
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672 — Vanitas em 
bronze
França, séc. XIX/
XX, Escultura 
em bronze com 
representação de 
figura feminina 
segurando espelho, 
base em mármore. 
Sinais de uso. 
Dim.:68,5 cm
BASE: 900 €

674 — Escultura 
Crisolefantina 
feminina
França ou Espanha, 
meados séc. XX, 
bronze patinado, 
mãos e cabeça em 
marfim, base em 
mármore. Assinada, 
marca de fundição. 
Dim.:50,5 cm
BASE: 1100 €

673 — L. RAFAEL 
(XX) - ‘Offre Galante’
França, séc. XX, 
escultura em bronze 
patinado, com 
base em mármore, 
inscrição ‘Offre 
galante’, assinada 
L.Raphaël. Sinais de 
uso. Dim.:75 cm
BASE: 1200 €

675 — Vénus de 
Milo em bronze
Escultura em bronze 
patinado, assinada. 
Dim.:88,5 cm
BASE: 1200 €

676 — Par de 
obeliscos em 
mármore
Itália, séc. XX, 
par de esculturas 
em mármore 
com forma de 
obeliscos. Dim.: 
31,5 cm
BASE: 200 €

678 — Terno de 
relógio de mesa em 
bronze e porcelana
França, séc.
XIX, bronze 
dourado relevado 
vegetalista e 
mascarões; 
porcelana 
polícroma, 
mostrador 
marcado ‘Costa 
à Marseille’, 
candelabros de 
cinco lumes. Sinais 
de uso. Dim.: 52 e 
55cm.
BASE: 400 €

677 — Par de mísulas em bronze
França, séc. XIX, em bronze dourado relevado 
com motivos florais, forrado a veludo vermelho. 
Sinais de uso. Dim.:28x34 cm
BASE: 200 €
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680 — Grande aplique em latão dourado
Portugal, séc. XX, em latão dourado relevado 
com cinco lumes. Sinais de uso. Dim.:60 cm
BASE: 350 €

682 — Grande plafonnier em alabastro
Portugal, séc.XX, estrutura em alabastro e 
aplicações em latão dourado, electrificados. 
Sinais de uso. Dim:83 cm
BASE: 400 €

681 — Grande plafonnier em alabastro
Portugal, séc.XX, estrutura em alabastro e 
aplicações em latão dourado, electrificados. 
Sinais de uso. Dim:83 cm
BASE: 400 €

683 — Plafonnier em alabastro
Portugal, séc.XX, estrutura em alabastro e 
aplicações em latão dourado, electrificados. 
Etiqueta de fabricante. Sinais de uso. Dim:55cm
BASE: 300 €

684 — 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: 300 €

686 — 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: 500 €

685 — 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: 500 €

687 — 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: 400 €
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688 — 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: 450 €

690 — Menino Jesus de camilha 
em marfim, séc.XVII
Indo-português, séc.XVII, escultura 
em marfim. Pequenas falhas e 
físsura. Dim.:8,3cm.
BASE: 350 €

689 — 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: 400 €

691 — Santo Inácio
Escultura Lusíada em teca, séc.
XVIII, decoração polícroma. 
Pequenas faltas e defeitos, 
policromia refeita. Dim.:59,5cm.
BASE: 550 €

692 — São Miguel 
Arcanjo em Azeviche, 
séc.XV
Espanha, Galiza, 
séc.XV, escultura 
Compostelana em 
carvão fossil (azeviche) 
representando São 
Miguel Arcanjo, 
vestígios de policromia 
e douramento. Sinais 
de uso. Dim.:23 cm.
BASE: 2000 €

693 — Nossa Senhora 
com Menino em 
azeviche, séc.XV
Espanha, Galiza, 
séc.XV, escultura 
Compostelana em 
carvão fossil (azeviche) 
representando Senhora 
com Menino, base 
em madeira forrada a 
tecido.Dim.:21cm
BASE: 2000 €

694 — Crucifixo com Cristo em marfim
Portugal, séc. XVIII/XIX, escultura de crucifixo 
em pau-santo com cristo em marfim, terminais 
em madeira relevada e brunida a ouro, 
aplicações em metal. Sinais de uso. Dim.:79,5 cm
BASE: 500 €
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695 — Oratório D. 
José
Portugal, séc.XVIII,  
com cimalhas 
recortadas, entalhadas 
e vazadas, porta e 
lados envidraçados, 
fundo com decoração 
pintada, policromada 
e dourada. Sinais de 
uso, fissuras. Dim.: 
103x61x27cm
BASE: 400 €

696 — Crucifixo com Cristo em 
madeira
Portugal, séc. XVIII/XIX, 
escultura de crucifixo com 
base em pau-santo, com cristo 
polícromo e com resplendor em 
prata, terminais em madeira 
relevada e brunida a ouro. Dim. 
Total: 75 cm
BASE: 350 €

697 — Oratório em 
pau-santo
Portugal, séc. XIX, em 
pau-santo entalhado 
com colunas torneadas, 
cúpula gomada e 
interior pintado com 
motivos vegetalistas e 
florais. Sinais de uso.
Dim.:120x64x31 cm
BASE: 300 €

698 — 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: 500 €

699 — Santa de Roca
Ibérica, séc.XVIII em madeira polícroma, 
com braços articulados. Sinais de uso, 
pequenas faltas. Dim.:54 cm
BASE: 900 €

700 — Santa de Roca com Menino
Escultura Ibérica, séc.XVIII/XIX em 
madeira polícroma, base em madeira 
decorada a ouro. Faltas nos dedos da 
mão e pé do menino. Dim.:72 cm
BASE: 1200 €

204 205



701 — S. João 
Batista em talha
Portugal, séc. 
XVII, escultura 
em madeira 
com vestígios de 
polícromia com 
representação de 
S. João Batista. 
Faltas, defeitos 
e vestígios 
de xilófagos. 
Dim.:79,5 cm
BASE: 900 €

702 — Menino Jesus em 
talha
Espanha, séc. XVII, madeira 
entalhada, decoração 
polícroma e a ouro, Menino 
Jesus envergando vestido 
decorado com flores. Sinais 
de uso, mínimas falhas. 
Dim.:94 cm
BASE: 1700 €

703 — Santo António de Roca 
com menino
Escultura Ibérica, séc. XIX, 
escultura em madeira entalhada 
com  representação de Santo 
António com menino jesus, vestes 
em tecido, resplendor e terço em 
metal dourado. Sinais de uso, 
Dim.: 78cm
BASE: 1500 €

704 — Nossa Senhora da 
Conceição
Espanha, séc. XVII/XVIII, 
escultura em madeira ricamente 
entalhada brunida a ouro fino, 
decoração policroma, Senhora 
representada de pé, vestida de sol, 
assente em núvem com chifres 
da lua e cabeças de anjo aladas, 
coroa em prata. Sinais de uso. 
Dim.:79cm
BASE: 2500 €

705 — 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: 2500 €
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706 — ESCOLA 
ITALIANA, Séc. XVII - 
Anunciação
Óleo sobre madeira de 
carvalho, emoldurado. 
Dim.:34x45 cm
BASE: 800 €

707 — ESCOLA ITALIANA, Séc.XVIII - Nossa 
Senhora da Conceição
Óleo sobre tela, moldura dourada. Sinais de uso. 
Dim.:42,5x34 cm
BASE: 400 €

708 — ESCOLA COLONIAL ESPANHOLA, 
Séc.XVIII- ‘Nossa Senhora com Menino’
Óleo sobre tela. Moldura oval em talha dourada. 
Sinais de uso. Dim.:81,5x61,5cm.
BASE: 600 €

709 — ESCOLA PORTUGUESA 
- Séc.XVIII - Par de cenas da Vida 
da Virgem
Par de óleos sobre tela, reentelados. 
Moldura em talha dourda. Sinais 
de uso. Dim.:127x91 cm
BASE: 2000 €

710 — ESCOLA PORTUGUESA, 
Séc.XVII/XVIII - São Francisco 
Xavier
Óleo sobre tela, craquelé, pequenos 
defeitos. Dim.:55x45,5cm.
BASE: 300 €
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711 — ESCOLA ITALIANA , Séc.XVII - 
Virgem apresentando Menino Jesus a São 
Francisco
Óleo sobre tela. Sinais de uso, gasto na 
pintura em áreas. Dim.:142,5x80,5 cm
BASE: 1500 €

712 — ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII - 
Virgem Padroeira da Ordem Dominicana
Óleo sobre tela. Pequenos defeitos, reentelado. 
Dim.: 158x92cm.
BASE: 2400 €

713 — ESCOLA 
ITALIANA, Séc.XVII 

- ‘São Mateus’
Óleo sobre 
tela, inscrição ‘S. 
Matthaevs’. Pequenas 
falhas, reentelado 
antigo. Dim.: 
153x119 cm.
BASE: 5000 €

714 — FRANCESCO 
SOLIMENA (1657-
1747) (Atrib.) - 
Natividade
Óleo sobre tela. 
Dim.:90x68cm.
BASE: 4500 €
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715 — Seguidor de LUIS DE MORALES (1509/10-1586) - Cristo carregando Cruz
Escola Espanhola, séc.XVI, óleo sobre madeira, representando Cristo na Paixão carregando Cruz 
seguido por soldado romano. Pequenos defeitos, vestígios de xilófagos. Dim:108x77,5cm
BASE: 1800 €

716 — ESCOLA 
ESPANHOLA, Séc.
XVII -  N. Senhora da 
Imaculada Conceição
Óleo sobre tela. Sinais 
de uso, pequenos 
restauros. Dim.: 
144x102cm
BASE: 2500 €

717 — Seguidor de 
CARLO MARATTA  
(1625-1713) 

-  N. Senhora da 
Imaculada Conceição
Óleo sobre 
tela, reentelado 
e emoldurado. 
Dim.:110x81cm.
BASE: 6500 €
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718 — ESCOLA ITALIANA, Séc.XVII - Eva colhendo fruto proibido
Óleo sobre tela, reentelado. Com craquelé. Dim.:106x157cm.
BASE: 2500 €

719 — ESCOLA IBÉRICA Séc.XVII - Alminhas do Purgatório
Óleo sobre tela, reentelado, pequenos defeitos e restauros. Dim.:76x170cm.
BASE: 600 €

723 — Grande caixa Napoleónica em porcelana 
de Limoges
França, séc.XIX/XX, porcelana de Limoges 
monture em bronze, decoração polícroma e 
ouro de reservas representando Napoleão, feitos 
militares e família. Sinais de uso. Dim.: 39cm
BASE: 300 €

724 — Terno de Relógio
França, séc. XIX, em porcelana policroma com 
monture em bronze dourado reservas com puttis 
entre motivos florais, par de castiçais com cinco 
lumes. Sinais de uso. Dim.:60 cm
BASE: 250 €

725 — Relógio de mesa Neo-gótico com guarnição
França, séc.XIX,  castiçais de dois lumes, decoração floral a esmaltes, relevada com grinaldas, dragões, 
golfinhos, vasos de flores, carrancas, máquina marcada ‘Fabrique D’Horlogerie, Paris’, nº122, marca 
de broze J Marti & Cie. Sinais de uso.  Dim.:45cm.
BASE: 1500 €
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726 — Relógio de mesa com guarnição
Francês, séc.XIX, caixa em mármores, aplicações em bronze e par de cassolettes. Sinais de uso, 
desgaste. Dim.: 44x35x15 cm.
BASE: 300 €

727 — Relógio de 
mesa estilo Boulle
Francês, em bronze, 
estilo ‘boulle’, séc.
XX. Sinais de uso. 
Dim.:58x31x14,5cm.
BASE: 200 €

728 — RICHARD AURILI (1834-1914) - Par de jarras ‘Arte 
Nova’ aguadeiras
Itália, c.1900, par de esculturas em terracota polícroma em 
forma de jarra a emitar bronze com representação de figuras 
femininas. Assinada R. Aurili. Dim.:54 cm
BASE: 500 €

729 — Candeeiro de mesa em porcelana 
francesa
França, séc. XIX, porcelana moldada com 
decoração polícroma e ouro com medalhão 
central com figuras entre paisagem, asas 
relevadas figurativas, base em madeira, 
electrificado. Sinais de uso, faltas. Dim.:70,5 cm
BASE: 80 €

731 — Taça fruteira em porcelana
Boémia, séc. XIX, porcelana moldada com 
decoração polícroma e ouro com reservas 
florais. Sinais de uso, desgaste no ouro. Dim.:37 
cm
BASE: 70 €

730 — Conjunto de taça e ânforas em porcelana 
de Limoges
Porcelana francesa de Limoges, c. 1900, pintura 
de cena galante sobre fundo azul cobalto, 
assinada ‘Garnier’. Monture em bronze dourado. 
Marcada. Sinais de uso. Dim.:43 e 33 cm
BASE: 200 €

732 — Par de jarras de altar em porcelana 
francesa
França, séc. XIX, porcelana moldada e relevada 
com decoração polícroma e ouro com figuras 
galantes. Sinais de uso, restauro no bordo. 
Dim.:31 cm
BASE: 70 €
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733 — EUGENIO PATTARINO (1885-1971)  - Nossa 
Senhora com Menino
Itália, c.1960, cerâmica moldada polícroma e dourada, 
representação de Nossa senhora com o Menino 
Salvador do Mundo. Sinais de uso, mínimas faltas. 
Dim.:46,5 cm
BASE: 500 €

735 — Cavalo em porcelana de Beswick
Cavalo em porcelana inglesa de Beswick, 
decoração policroma. Marcado. Dim.: 26 cm.
BASE: 100 €

734 — TICHE - 
Dançarina Art Deco 
em porcelana
Itália, c. 1960, 
porcelana vidrada 
com decoração 
polícroma e ouro 
com representação 
de dançarina. 
Marcada Tiche na 
base. Sinais de uso. 
Dim.:42 cm
BASE: 150 €

736 — Cavalo em porcelana de Beswick
Cavalo em porcelana inglesa de Beswick, 
decoração policroma. Marcado. Dim.: 25 cm.
BASE: 100 €

737 — Jarra em cristal bicolor
Boémia, c.1920, em cristal bicolor, decoração 
lapidada. Mínima esbeiçadela no bordo. Dim.: 
26 cm
BASE: 50 €

739 — BEYER - Seis copos para água em 
cristal bicolor
Alemanha, séc. XX, cristal bicolor lapidado e 
facetado. Marcados. Dim.:10 cm
BASE: 250 €

738 — BEYER - Seis copos para água em cristal 
bicolor
Alemanha, séc. XX, cristal bicolor lapidado e 
facetado. Marcados. Dim.:10cm
BASE: 250 €

740 — NACHTMANN - Oito copos em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, meados séc.XX, West 
Germany, decoração facetada. Marcados. Dim.: 
20 cm.
BASE: 300 €
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741 — Doze copos de vinho tinto em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:18cm.
BASE: 500 €

743 — Doze copos de vinho branco em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:18cm.
BASE: 500 €

742 — Doze de copos de água em cristal bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:22cm.
BASE: 500 €

744 — Doze cálices de vinho do Porto em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:11,5cm.
BASE: 500 €

745 — Doze flutes de champagne em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:21cm.
BASE: 500 €

746 — Doze flutes de vinho branco em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:20,7cm.
BASE: 500 €

747 — Seis copos de cognac em cristal bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX, decoração lapidada, pés altos facetados. 
Dim.:13cm.
BASE: 250 €

748 — Toalha da Madeira
Em linho cru bordado, da Ilha da Madeira, 
Portugal, séc.XX. Dim.:294x168cm.
BASE: 350 €
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754 — Móvel de relojoeiro
Portugal, séc.XX, armário em mogno com 
quatorze gavetas. Sinais de uso. Dim.: 
113x37x100 cm.
BASE: 150 €

755 — E. PINTEAUX, PARIS - Mala de 
Barbeiro ao domicílio
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: 350 €

756 — Criado-
mudo ‘Índio’
Europa, séc.
XX, madeira 
entalhada e 
polícroma com 
representação 
de indígena 
americano, taça 
em madeira para 
colocação de 
objectos. Dim.:91 
cm
BASE: 120 €

757 — Manequim 
publicitário ‘malhas 
Lisboa’
Portugal, séc. 
XX, escultura em 
gesso com pintura 
polícroma com 
representação 
de manequim 
publicitário ‘Malhas, 
Lisboa’ Sinais de 
uso, pequenas faltas. 
Dim.:78,5 cm
BASE: 120 €

758 — Triciclo de brincar
Portugal, c.1920-30, em 
ferro, punhos do guiador 
em madeira. Sinais de uso, 
oxidação. Dim.:54 cm
BASE: 150 €

749 — Duas facas Beauvoir
França, séc.XVIII, punho em latão, osso, 
tartaruga e prata, decoração de elementos 
florais, uma marcada ‘Beauvoir’. Sinais de uso. 
Dim.:26cm e 30cm.
BASE: 300 €

752 — Balança Romana medicinal
Império Romano, séc. I-III A.D., bronze, 
decoração de motivos geométricos. Patine de 
oxidação. Sem pratos. Dim.:28cm.
BASE: 150 €

750 — Dois punhais de Albacete
Alcacete, Espanha, séc.XIX, com punho em 
latão e osso. Sinais de uso. Dim.:27,5cm e 
31cm.
BASE: 250 €

751 — Punhal com bainha, Argentina
Argentina, séc,XIX, bainha em pele, pinho e 
aplicações em prata 800, decoração de flores 
em relevo. Defeito na bainha. Dim.:45cm.Ao 
abrigo DL 120/2017.
BASE: 350 €

753 — Relógio de sol em mármore
Portugal, séc. XX, relógio de sol em mármore 
entalhado. Sinais de uso. Dim.: 50,3x35,5 cm
BASE: 200 €
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759 — MARKLIN - Carro em miniatura 
Mercedes  SSK 1101
Alemanha, séc. XX, carro de corrida em chapa 
metálica polícroma Mercedes SSK 1101, Nº7 
1936. Marcado ‘Marklin’. Sinais de uso, faltas. 
Dim.:37,5 cm
BASE: 400 €

760 — Três garrafas de champanhe Taittinger 
Collection
Conjunto de três garrafas de champanhe da 
Taittinger Collection ‘Masson, Vieira da Silva, 
Lichtenstein, Imaï, Corneille’. 1983 a 1990. 
Juntamos duas abertas e vazias. Dim.:34 cm
BASE: 400 €

761 — Garrafa de 
Champagne Dom Pérignon
Moet et Chandon à Epernay, 
Champagne Dom Pérignon 
Vintage 1996, 750 ml
BASE: 100 €

762 — Garrafa de 
Champagne Moet & Chandon 
Brut Impérial
Champagne Moet & Chandon 
brut impérial, 750 ml
BASE: 100 €

763 — Conjunto de Garrafas 
de Vinho do Porto
Vinho do Porto da Real 
Companhia Velha, 75 cl., 
Porto Velho, Rainha Santa, 
Porto Calem - Velhotes.
BASE: 100 €

765 — Casaco curto branco de Vison
Pelo de Vison branco, etiqueta numerada CPL 
M12492. Dim aprox..:63 cm
BASE: 700 €

766 — Casaco azul de Vison
Pelo de Vison tingido a azul cobalto, corte 
direito, etiqueta no interior ‘Exclusively made 
for El Corte Ingles’. Dim.:94 cm
BASE: 1000 €

767 — NINA RICCI - Gabardine azul
Gola em pelo de Vison e tecido, botão dourado, 
marcada Nina Ricci. Dim. Aprox:98cm
BASE: 400 €

768 — ECHT PELZ - Casaco comprido
Pelo de marta zibelina, corte a direito, forro 
em tecido, etiqueta interior. Dim. Aprox.: 120 
cm
BASE: 800 €
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769 — Gorro de Vison
Pelo de Vison, forro em tecido, 
etiqueta no interior. Dim.28 
cm
BASE: 100 €

772 — LOUIS VUITTON - Saco de Viagem 
para Vestuário Damier
Saco de viagem em lona com padrão Damier em 
tons de castanho. Marcada. Sinais de uso, faltam 
os pés. Dim.aprox.:45x15,5x54cm.
BASE: 300 €

770 — Gorro de Vison
Em pele de cobra e pelo de 
vison, forro em tecido. Dim.:29 
cm
BASE: 100 €

771 — HANDERBEIT - 
Gorro em pelo de raposa
Pelo de raposa, forro em 
tecido. Etiqueta no interior 
Handarbeit Dim interior.:19 
cm
BASE: 100 €

773 — LOEWE - Mala de senhora
Mala em pele e lona, com monograma sobre 
fundo rosa, alças curtas. Marcada. Sinais de uso. 
Dim.aprox.:19x32cm.
BASE: 200 €

774 — GUCCI - Mala monogramada
Mala em pele e tecido monogramado de 
cor preta, ref.001-3770, 002122, alça curta. 
Marcada. Desgaste na base, bordos e alça. 
Dim.:aprox.:32x30cm.
BASE: 120 €

776 — GUCCI - Clutch monograma
Mala em pele e tecido monogramado de cor 
castanha, re.001-3820, 3444,com alça de 
cadeado em madeira. Marcada. Alça partida e 
remendada com tecido. Dim.aprox.:18,5x30cm.
BASE: 200 €

775 — GUCCI - Mala monogramada
Mala em pele branca e tecido monogramado 
de cor azul, ref.002-1098,3444, alças curstas. 
Sinais de uso, desgaste nos cantos. Dim.
aprox.:22x24cm.
BASE: 200 €

777 — GUCCI - Mala de senhora
Mala em pele de cor preta, 001-3346, 3444, de 
alça curta. Sinais de uso. Dim.aprox.:26,5x39cm.
BASE: 250 €
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778 — MARC JACOBS - Mala de senhora
Mala de senhora em pele de cor laranja, alças 
curtas e fecho em metal dourado. Marcada. 
Sinais de uso. Dim.:35x36,5cm.
BASE: 250 €

780 — MARC JACOBS - Mala ‘Marc’ by Marc 
Jacobs
Mala em tecido e pele de cor azul, fechos em 
metal prateado e esmaltes azuis. Alça curta. 
Marcada. Desgaste, sinais de uso no itnerior. 
Dim.aprox.:36x32cm.
BASE: 150 €

779 — COACH - Mala de senhora
Mala em pele de cor azul, nºB0893-11788, 
com alças curtas. Marcada. Sinais de uso. Dim.
aprox.:21x30cm.
BASE: 150 €

781 — MARC JACOBS -  Azul pequeno
Mala em pele de cor azul, alças curtas, interior 
em tecido. Marcada. Sinais de uso. Dim. 
Aprox.:16x28cm.
BASE: 150 €

782 — Gravura da Praça do Comércio
Gravura sobre cartão da Praça do Comércio da 
Cidade de Lisboa. Sinais de uso. Dim.:59,5x90 
cm
BASE: 200 €

784 — Livro D. Carlos, História do seu 
Reinado
Rocha Martins, ‘D. Carlos História do seu 
reinado’, edição portugueza A.B.C. Algumas 
páginas soltas.Dim.:38x28 cm
BASE: 50 €

783 — Gravura Sacadura Cabral e Gago 
Coutinho
Portugal, gravura sobre papel ‘Homenagem aos 
aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho’, 
manchas de humidade. Dim.:41x61 cm
BASE: 150 €

785 — Livro ‘Le Portugal Vinícole’
Cincinnato da Costa, ‘Le Portugal Vinícole’, 
Lisbonne, Imprimerie nationale, 1900, capa em 
couro, manchas de humidade, defeitos. Dim.:55 
cm
BASE: 800 €
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786 — RAFAEL BORDALO PINHEIRO - Leque
Portugal, séc.XIX, gravura sobre papel, representando Príncipe D.Carlos e Princesa D. Maria 
Amélia, 1886, hastes em madeira, assinada. Vestígios de xilófagos, pequenos defeitos. Dim 
aberto:50cm.
BASE: 150 €

787 — Logótipo publicitário 
Rolex
Europa, c.1960, em ferro 
batido e recortado, perfurado, 
Sinais de uso, oxidação. 
Dim.:54,5cm.
BASE: 180 €

ORDEM DE COMPRA

NOME

EMAIL

MORADA

C.POSTAL

TELEFONE

TELEMÓVEL

No CONTRIBUINTE

No BI

ASSINATURA

 DATA

Queiram licitar em meu nome os lotes acima discriminados 

até ao valor máximo indicado (comissão excluída) no leilão 

acima referido. Estas licitações serão executadas pela Mar-

ques dos Santos Leilões ao melhor preço possível de leilão. 

Declaro conhecer e aceitar, integralmente e sem reservas, 

todo o conteúdo das “Condições Negociais” impressas no 

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

Caso seja bem sucedido na aquisição de algum ou de alguns 

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

missão de 21,5% (IVA incluído).

LEILÃO Nº

       DATA

                              LICITAÇÃO PELO TELEFONE

Lote Nº Título ou Descrição do Lote Valor Máximo de Licitação (€)

MARQUES DOS SANTOS LEILÕES,

Contribuinte No 508 619 548

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

geral@mdsleiloes.com www.mdsleiloes.com

A PREENCHER PELA EMPRESA

ORDEM DE COMPRA Nº

RECEPÇÃO

DATA

HORA

ASSINATURA

Enviar por correio, fax ou e-mail para:

231230



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 or-

dem 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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