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2ª Sessão
29 de Abril de 2021 - 19h00

Exposição de 23 a 27 de Abril, das 10h00 às 21h00,
a realizar na nossa sede na Rua Santos Pousada 1281 Porto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) IVA à taxa legal, actualmente de 23% (vinte
e três por cento) sobre o valor da comissão facturada a compradores nacionais, compradores
particulares na EU e compradores particulares
extra comunitários;
(b) IVA não aplicável na comissão debitada a
entidade registada no VAT (EU), certificada
pelo “Vies/Web Validation”;
(c) Isenção de IVA na comissão debitada em caso
de exportação dos bens arrematados (países
extra comunitários), tornando-se necessária a
evidência documental da exportação.
24.2 É da responsabilidade da “MdS Leilões”
fundamentar perante as autoridades fiscais os
princípios adoptados na aplicação do IVA, pelo
que desenvolverá junto dos potenciais compradores os esclarecimentos e compromissos que
aquele propósito mostrar necessários.
II. D) Comissionamento
CLÁUSULA 25ª
25.1 Como se refere no ponto 17.3, o custo com a
utilização da “Plataforma”e de que resultarão
específicas arrematações é incorporado na taxa
de comissão a aplicar sobre o valor daqueles
bens arrematados.
25.2 Deste modo, se estabelecerão comissões
diferenciadas, expressas em percentagem, consoante a arrematação do bem tenha resultado
de lance proferido em sala ou veiculado através
da “Plataforma”, que num e noutro caso cruzam com o regime de IVA aplicável, conforme
cláusula 24ª, apurando-se o valor da comissão
pelo produto da percentagem aplicável sobre o
valor do bem arrematado.
25.3 Comissão a facturar pela “MdS Leilões”
(expressa em percentagem), como segue:
(a) 15% (quinze porcento), acrescida de IVA à taxa
legal, actualmente de 23% (vinte e três por cento), a incidir sobre o valor dos bens arrematados,
em resultado de lances proferidos em sala;
(b) 19% (dezanove por cento), acrescida do IVA
aplicável, a incidir sobre o valor dos bens arrematados em resultado de lances veiculados
através da “Plataforma”.
II. E) Preço e Pagamento
CLÁUSULA 26ª
26.1 O preço do bem arrematado entende-se
estabelecido numa base “ex-works MdS Leilões”,
significando que todas as despesas inerentes à
embalagem, transporte e seguro são de conta
do comprador.
26.2 A “MdS Leilões” emitirá, se necessário,
um “bid report” com a quantificação dos bens
arrematados pelo comprador, acrescido do valor

da comissão respectiva, com IVA à taxa legal em
vigor, sujeito a posterior rectificação, conforme
situações contempladas na cláusula 24ª.
CLÁUSULA 27ª
27.1 O comprador, obriga-se a pagar à “MdS
Leilões” a quantia devida pela compra do bem,
ou seja, o montante da arrematação acrescido
do valor da comissão calculada nos termos das
cláusulas 24ª (vigésima quarta) e 25ª (vigésima
quinta).
27.2 O comprador obriga-se a proceder ao
pagamento integral da quantia referida no
ponto anterior, deduzida da eventual quantia já
paga ao abrigo do ponto 19.1, e a levantar o bem,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da respectiva compra.
27.3 O pagamento pode ser feito em numerário,
cartão de crédito, por cheque ou transferência
bancária.
27.4 O pagamento por meio de cheque não
visado, só se considera efectuado depois da boa
cobrança do cheque.
27.5 Após ter cobrado o valor dos bens arrematados e respectiva comissão, a “MdS Leilões”
devolverá ao comprador a garantia que lhe tenha
sido prestada, como referido no ponto 19.1.
27.6 No caso de não ter sido efectuado o pagamento no prazo estipulado, ao valor em dívida
acrescerão juros de mora à taxa legal praticada
para as operações comerciais.
CLÁUSULA 28ª
A transferência da titularidade da propriedade
do bem do vendedor para o comprador ocorre
apenas com o pagamento integral à “MdS Leilões” da quantia da venda, independentemente
do bem poder estar já na posse do comprador.
II. F) Levantamento
CLÁUSULA 29ª
29.1 O levantamento de qualquer bem só será
autorizado depois de integralmente paga a
quantia da venda.
29.2 A “MdS Leilões” poderá colaborar com os
compradores nos arranjos necessários para
a expedição dos bens arrematados, podendo
sugerir entidade transitária que assegure a sua
entrega no destino, serviços que devem ser pagos
directamente pelo comprador.
29.3 No caso de bens arrematados com destino a
países terceiros, a “MdS Leilões” necessita obter
previamente um compromisso sobre a disponibilidade da prova documental da exportação
necessária para justificar a isenção de IVA, como
referido no ponto 24.1, (c).

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

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

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

1ª Sessão
28 de Abril de 2021 - 19h00
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1 — Pregador em prata e ouro
com diamantes
Prata e ouro, contraste cabeça
de javali II 833 e tigre II 800
(1887-1937), com 1 diamante
lapidação brilhante redonda
e 20 pontas de diamante.
Sinais de uso. Peso total:10,7g.
Dim.:4,5cm.
BASE: 250 €

2 — Alfinete treme treme em
ouro e prata com diamantes e
pérolas
Ouro amarelo 800 e prata
925, galo e cão, com diamantes
lapidação brilhante redondo,
rosa coroa e pérolas. Peso
total:14,1g. Dim.:5,5x4cm.
BASE: 1200 €

3 — Alfinete em prata e ouro
com diamantes e esmeralda
Prata e ouro, cravejado com 38
diamantes, várias lapidações e
uma esmeralda. Sinais de uso.
Peso total: 9,2g. Dim.:3,5cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 160 €

7 — Anel em ouro e prata com
diamantes
Ouro amarelo e prata, com 33
diamantes lapidação brilhante
redondo, 16/16, lascas facetadas
e polidas. Peso total: 10,1 g.
Med.:22. Ao abrigo do DecretoLei nº120/2017.
BASE: 600 €

8 — Alfinete em prata e ouro,
diamantes e pérola
Prata 925 e ouro 800, contrastes
cão e galo, cravejado com 1
diamante lapidação 8/8 e 46
pontas de diamante, com pérola
de cultura. Sinais de uso, falta
um diamante. Peso total:10,7g.
Dim.:4,5cm.
BASE: 250 €

9 — Alfinete em prata, ouro e
diamantes
Prata e ouro, contraste dragão
II 800 (1887-1937), cravejado
com 50 diamantes de várias
lapidações. Sinais de uso, falta
um diamante. Peso total:8,9g.
Dim.:4cm.
BASE: 250 €

4 — Anel em ouro e prata
Ouro e prata, com pedras. Sinais
de uso. Peso total:8,0g. Med.:6.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 150 €

5 — Alfinete ouro e prata com
diamantes
Prata e ouro cravejado com 3
diamantes lapidação brilhante
redonda e 34 pontas de
diamante. Sinais de uso. Peso
total:15,1g. Marca sumida.
Dim.:4cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 300 €

6 — Alfinete em prata e ouro,
diamantes e esmaltes
Prata e ouro, contraste dragão
II 800 (1887-1937), com
esmaltes azuis, cravejado com 61
diamantes de várias lapidações.
Sinais de uso. Peso total:9,6g.
Dim.:3,5cm.
BASE: 250 €

10 — Anel em prata com
diamantes e rubi
Prata com 24 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VS-P, cor, G-K, com
peso estimado de 0,36ct., 1
rubi lapidação navete e esmalte
azul. Peso total:6g. Med.:10.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 100 €

11 — Brincos em ouro e prata
com diamantes e rubis
Ouro amarelo e prata, andorinha
375 e águia 925, com 44
diamantes lapidadção 8/8
pureza P, cor K-O, com peso
estimado de 0,30ct. E 2 rubis
lapidação oval. Sinais de uso,
pernilhos soltos. Peso total:4,6g.
Dim.:Dim.:1,3x1,1cm.
BASE: 275 €

12 — Pendente em ouro com
diamantes e rubis
Ouro amarelo com diamantes
lapidação 8/8 e rubis redondos.
Peso total: 5,7g. Dim.
aprox.:2,7cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 350 €
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13 — Anel art deco em prata e
ouro
Anel em ouro 800 e prata 925,
contrastes cão e galo com 4 rubis
lapidação baguete e 5 pontas de
diamante. Sinais de uso. Peso
total:5,1g. Med.:17
BASE: 80 €

14 — Pregador em prata, ouro e
diamantes
Em ouro e prata, cravejado
com 24 diamantes de várias
lapidações e dois (síntese)
baguete. Sinais de uso. Peso
total:8,4g. Dim.:4,7cm. Ao
abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 150 €

15 — Pregador em prata e ouro,
rubis e diamantes
Prata 925 e ouro 800, contrastes
cão e galo, cravejado com 1
diamante lapidação brilhante
redonda, 2 diamantes 8/8 e
16 lascas de diamante, 6 subis
(síntese) baguete. Sinais de uso.
Peso total:15,9g. Dim.:6cm.
BASE: 250 €

19 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Portugal, séc.XIX, ouro
cravejado com diamantes de
lapidação antiga. Sinais de uso.
Peso total:10,7g. Dim.:6cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 450 €

20 — Pregador em prata e ouro
e diamantes
Em prata e ouro com lascas
de diamantes. Folhas soltas.
Peso total:4,4g. Dim.:3,7cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 150 €

21 — Pregador em ouro popular
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), com seis
pérolas de cultura. Sinais de uso.
Peso total:11,7g. Dim.:6cm.
BASE: 500 €

16 —
Alfinete em ouro
e prata com diamantes e
turmalinas
Ouro e prata, contrastes veado
800 e águia 925, com diamantes
lapidação rosa coroada e
turmalinas redondas cabochão.
Sinais de uso. Peso totla:9,7g.
Dim.:5,7cm.
BASE: 475 €

Anel Camafeu em
17 —
prata e ouro
Séc.XIX, prata e ouro amarelo
com camafeu em baixo relevo
entalhado em marcasita. Peso
total:8,6g. Med.:7. Ao abrigo do
D.L.120/2017.
BASE: 200 €

Alfinete em ouro e
18 —
prata com diamantes, turquesas,
granadas e pérolas
Ouro amarelo e prata, contraste
galo, com diamantes lapidação
meia rosa, turquesas redondas
cabochão, granadas redondas e
micropérolas. Peso total:12,7g.
Dim.:3,5cm.
BASE: 600 €

22 — Alfinete em ouro com
diamantes e pérolas
Ouro branco, com diamantes
lapidação brilhante redondo,
meia rosa coroa e pérolas de
cultura redondas. Peso total:8,6g.
Dim.:3x2,5cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017
BASE: 500 €

23 — Pregador em prata e ouro
com pérolas e diamantes
Prata e ouro cravejado com 19
pontas de diamante e 12 pérolas
de culturas. Sinais de uso, faltam
4 diamantes. Peso total:5,6g.
Dim.:3,5cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 100 €

24 — Botões de punho em ouro
e madrepérola
Botões de punho em ouro de
14K com madrepérolas e duas
péorlas de cultura. Sinais de uso.
Peso total:4,5g. Dim.:1,2cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 140 €
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25 — Alfinete em ouro e prata
crisoberilos
Ouro amarelo e prata, com
crisoberilos várias lapidações.
Peso total:17,4g. Dim.:4x3cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 600 €

26 — Brincos em prata com
quartzos
Prata com quartzos cristal da
rocha (minas novas) várias
lapidações. Sinais de uso, pedra e
suporte partido. Peso total:23,7g.
Dim.aprox.:8,8x1,7cm. Ao
abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 150 €

27 — Alfinete em prata com
topázios
Prata com topázios várias
lapidações. Peso total:12g.
Dim.:3cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 100 €

28 — Alfinete pendente em ouro
e prata quartzos
Ouro amarelo e prata, com
quartzos cristal da rocha (minas
novas) várias lapidações. Peso
total:24,6g. Dim.:6x3,2cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 500 €

29 — Pregador em prata e ouro
Em prata e ouro, contrastes
veado 800 e águia 925, com
duas pérolas e pedras. Sinais de
uso. Peso total:56g. Dim.:10,5cm.
BASE: 250 €

30 — Duas cruzes em ouro,
prata e diamantes
Em prata e ouro, contraste
dragão II 800 (1887-1937),
cravejadas com diamantes de
várias lapidações. Sinais de uso.
Peso total:15g. Dim.:5,2cm e
6,5cm.
BASE: 350 €

31 — Cruz em ouro e prata
safiras e diamantes
Ouro e prata, cravejada com 15
safiras quadradas e 1 diamante
lapidação brilhante e 29 pontas
de diamantes. Sinais de uso.
Peso total:4,2g. Dim.:5,5cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 250 €

32 — Fio com pendente crucifico
em prata e ouro
Fio em prata, com crucifixo em
ouro e prata, contrastes veado
800 e águia 835 e 925 (após
1985), cravejado com diamantes
e safiras. Sinais de uso. Peso
total:6,6g. Dim.:29cm.
BASE: 185 €

33 — Alfinete barrete em ouro,
diamantes e safiras
Prata e ouro cravejado com 11
diamantes lapidação brilhante
redodnda e 8/8 e 12 safiras.
Sinais de uso. Peso total:5,1g.
Dim.:4cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 400 €

34 — Pulseira ouro e prata com diamantes
Em ouro 800 e prata 925, contraste cão, com
diamantes várias lapidações antigas. Sinais de uso.
Peso total:58,5g. Dim.:18,5cm.
BASE: 1500 €

35 — Alfinete em ouro e prata com diamantes
Ouro amarelo e prata, com diamantes várias lapidações antigas. Peso
total:10g. Dim.:4,2x4cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 1500 €
12
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36 — Pendente figa com
monture em ouro
Pendente em jadeite com
monture em ouro, cravejada
com granadas e pérolas mabe.
Sinais de uso, defeito numa
pérola. Dim.:9cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 250 €

37 — Pregador em ouro e prata
com diamantes, esmeraldas e
pérolas
Ouro amarelo 800 e prata 925,
contrastes cão e galo, com 74
diamantes lapidação 8/8 e rosa
coroada, 54 micro pérolas e
uma esmeralda lapidação pêra
com aprox. 7,4x4,5mm. Peso
total:16,1g. Dim.:7x4cm.
BASE: 780 €

39 — Brincos figurativos em ouro e esmalte
Ouro amarelo, séc.XIX, com medalhões em esmalte
polícromo representando retrato de figura feminina,
com 6 micropérolas. Sinais de uso. Peso total:14,8g.
Dim.:6,5cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 750 €

38 — Escrava em ouro e
esmaltes
Ouro amarelo, contraste dragão
800, decoração relevada, floral,
com esmaltes. Sinais de uso. Peso
total:32,2g. Dim.:7cm.
BASE: 1400 €

41 — Pulseira em ouro e mircropérolas
Pulseira em ouro, séc.XIX, com malha de losango,
fecho com micropérolas e esmaltes pretos, com
pingentes. Sinais de uso. Peso total:57,4g. Dim.
fechada:10cm. Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 2500 €

40 — Brincos em ouro, séc.XIX
Ouro popular, séc.XIX, relevado e recortado
com decoração a esmaltes brancos e aplicação de
duas mricopérolas. Sinais de uso. Peso total:4,7g.
Dim.:6cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 500 €
43 — Alfinete
em ouro e
mircropérolas
Ouro amarelo,
séc.XIX, relevado
e recortado,
com pingentes,
decoração a
esmaltes pretos
e micropérolas.
Sinais de uso.
Peso total:23,7g.
Dim.:8cm. Ao
abrigo do
Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 1000 €
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42 — Par de brincos em ouro e micropérolas
Ouro amarelo,sec.XIX, relevado e recortado,
com pingentes, decoração a esmaltes pretos e
micropérolas. Sinais de uso. Peso total:11,5g.
Dim.:6,5cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 600 €

44 — Conjunto com pregador e brincos em ouro
com corais, turquesas e pérolas
Ouro amarelo, com corais, turquesas e
pérolas. Peso total:49,6g. Dim.brincos:45cm;
pregador:9,5cm. Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 3500 €
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45 — Par de grandes brincos ocos em ouro
popular
Ouro popular, contraste tigre II 800 (1887-1937),
decoração relevada. Mínimas amolgadelas. Peso
12,7g. Dim.:11,5cm.
BASE: 600 €

47 — Crucifixo com Cristo em ouro
Ouro amarelo Português, contraste de Lisboa,
séc.XIX, ‘J’ coroado, com Cristo em relevo
e decoração de esmaltes. Sinais de uso. Peso
total: 5,7g. Dim.:6cm.Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 450 €
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46 — Pendente Cruz em ouro popular e esmaltes
Ouro popular, contraste dragão II 800 (18871937), decoração relevada com decorção a emaltes
polícromos. Mínimas amolgadelas. Peso total:5,5g.
Dim.:7cm.
BASE: 300 €

49 — Colar de contas de Viana
em ouro
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), de contas de
Viana e contas ovais. Sinais
de uso. Peso total:22,2g. Dim.
fechado:22cm.
BASE: 1100 €

50 — Par de brincos em ouro
popular
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), de contas
de Viana. Sinais de uso. Peso
total:1,2g. Dim.0,5cm.
BASE: 60 €

51 — Anel em ouro e pedra
efígie de romano
Ouro amarelo 585, com pedra
camafeu com efígie de soldado
romano, marcas possessórias
no interios. Sinais de uso. Peso
total:4,2g. Med.24,5. Ao abrigo
do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 150 €

52 — Anel em ouro com
diamantes e safira
Ouro amarelo, veado 800, com
40 diamantes lapidação 8/8,
pureza VS-SI, cor I-K, com peso
estimado de 0,40ct. e uma safira
(síntese) lapidação baguete. Peso
total:12,2g. Med.:16.
BASE: 700 €

53 — Anel em ouro com pedras
Ouro amarelo, galo e veado
800, com diamantes lapidação
8/8, rubis, safiras e esmeraldas
e zircónias. Peso total:8,4g.
Med.:17.
BASE: 350 €

54 — Brincos em ouro com
diamantes
Ouro amarelo, pelicano
e andorinha 750, com 2
diamantes lapidação brilhante
oval e 8 diamantes lapidação
trapézio, pureza VVS-SI, cor
I-M, com peso estimado total
de 1,80ct. Peso total:17,3g. Dim.
aprox.:2,6x1,5cm.
BASE: 1400 €

48 — Pendente relicário crucifixo em ouro, séc.
XVIII
Cruz em ouro, séc.XVIII, contraste andorinha 585
com cristo em relevo, a abrir no verso. Sinais de
uso. Peso total:13,1g. Dim.:6cm.
BASE: 850 €
17
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55 — Pulseira em ouro com
diamantes
Ouro amarelo e branco, galo
e cigarra (800), com 168
diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza VS-SI, cor I-K,
com peso estimado de 1,95ct.
Peso total:23,5g. Dim.:19cm.
BASE: 1700 €

56 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro amarelo, galo e veado
800, com 1 diamante lapidação
brilhante hexagonal, com 2
diamantes lapidação baguete
e com 2 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VS-SI,
cor I-K. Peso total:4,3g. Med.:16.
BASE: 900 €

57 — Anel em ouro e diamantes
Ouro amarelo, contrastes veado
800 e galo, com 20 diamantes
lapidação brilhante redondo,
pureza VVS-VS, cor I-K, com
peso estimado de 0,40ct. Peso
total:9,3g. Med.:15.
BASE: 500 €

61 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro amarelo, galo e veado 800,
com 36 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VS-SI,
cor I-K. Peso total:4,9g. Med.:15.
BASE: 900 €

62 — Anel em ouro e diamantes
Ouro amarelo, contraste veado
800 e galo, com 47 diamantes
lapidação brilhante redonda.
Sinais de uso. Peso total:4,1g.
Med.:12.
BASE: 450 €

63 — Anel solitário em ouro
com diamante
Ouro amarelo, galo e veado
800, com um diamante brilhante
redondo, pureza SI2, cor, J-K,
com peso estimado de 0,85ct.
Peso total:4,3g. Med.:17.
BASE: 850 €

58 — Par de brincos em ouro
popular
Ouro amarelo, contraste dragão
800 (1938-1984), com pedras.
Sinais de uso. Peso total:1,9g.
Dim.:2cm.
BASE: 170 €

59 — Par de brincos ‘flor’ em
filigrana de ouro
Em filigrana de ouro amarelo,
contraste dragão 800 (19381984), em forma de flor. Sinais
de uso. Peso total: 10,3g.
Dim.:3,5cm.
BASE: 475 €

60 — Anel em ouro com
diamantes e safira
Ouro amarelo, veado 800, com
53 diamantes lapidação 8/8,
pureza SI-P, cor I-M, com peso
estimado total de 0,65ct. e
uma safira redonda com aprox.
3,7mm. Peso total:8,6g. Med.:23.
BASE: 600 €

64 — Brincos em ouro,
diamantes e pérolas
Ouro amarelo, contraste dragão
800 e galo, com 16 diamantes
lapidação brilhante redonda e
duas pérolas. Sinais de uso. Peso
total:9,8g. Dim.:1,5cm.
BASE: 500 €

65 — Anel em ouro e pérolas
Ouro amarelo, veado 800 (após
1985) e galo, com duas pérolas
de cultura. Sinais de uso. Peso
total:7,2g. Med.:14,5.
BASE: 350 €

66 — Colar de pérolas e fecho
em ouro branco com brilhantes
Colar de pérolas de cultura,
com fecho em ouro branco,
contraste veado 800 (após 1985),
cravejado om 29 diamantes
lapidação brilhantes. Peso
total:41g. Dim.fechado:23cm.
BASE: 700 €
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67 — Colar em lápis lazuli e ouro
Contas e medalhão em lápis lazuli, com fecho em
ouro amarelo, contrastes cabeça de carneiro 800 e
coruja. Dim.fechado:22cm.
BASE: 700 €
69 — Anel em ouro, safira e
brilhantes
Ouro amarelo, contrastes veado
800 e galo, com uma safira
oval, e 22 diamantes lapidação
brilhante. Sinais de uso. Peso
total:7,3g. Med.:9.
BASE: 500 €
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68 — Brincos em ouro com diamantes e safiras
Ouro amarelo, pelicano e andorinha 585, com 236
diamantes lapidação brilhante redondo, pureza
VS-SI, cor G-I, com peso estimado de 2,60ct. E 12
safiras lapidação cabochão pêra com aprox.6-8x46mm. Peso total:19,1g. Dim.:5,0cm.
BASE: 1600 €

70 —
Brincos em ouro com
diamantes e topázios
Ouro amarelo, contraste veado
800, com 8 diamantes lapidação
brilhante redonda, pureza SI-P,
cor H-J, com peso estimado de
0,05ct. E 2 topázios lapidação
oval. Sinais de uso. Peso
total:7,7g. Dim.:1,4x1,2cm.
BASE: 400 €

71 — Anel duplo em ouro com
pedras
Ouro branco e amarelo,
contraste veado 800 (após
1985), com pedraria. Sinais de
uso. Peso total:7,6g. Med.:15,5.
BASE: 500 €

72 — Alfinete de gravata em
ouro com brilhantes
Ouro amarelo e ouro branco,
contrastes veado 800 e cigarra
800 (após 1985) e galo, com sete
diamantes lapidação brilhante
redonda. Peso total:9,1g.
Dim.:5,5cm.
BASE: 500 €

73 — Aliança em ouro amarelo
com diamantes
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), octogonal com
32 diamantes lapidação brilhante.
Sinais de uso. Peso total:7,4g.
Med.:16.
BASE: 500 €

74 — Anel em ouro e diamantes
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), com 24
diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:4,2g. Med.:15.
BASE: 250 €

75 — Anel em ouro bicolor com
diamantes
Ouro bicolor, contraste veado
800 (após 1985) e galo, com 9
diamantes, um lapidação 8/8
e 8 com lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:8,2g. Med.:17,5.
BASE: 400 €

76 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Ouro amarelo e branco escovado,
contraste veado 800, com dois
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:7,7g. Dim.:1,7cm.
BASE: 460 €

77 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Ouro bicolor, contraste
veado 800, cravejado com 12
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:11g. Dim.:2cm.
BASE: 660 €
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78 — Colar em ouro e micropérolas
Ouro amarelo, centro de colar cravejado com
micropérolas. Sinais de uso. Peso total:14,6g.
Dim.:18,5cm. Ao abrigo do D.L.120/2017.
BASE: 700 €

79 — Pulseira em ouro amarelo ‘cabeças de leão’
Ouro amarelo, contraste veado 800 (após 1985),
12 fiadas de malha com centro de cabeças de leão.
Sinais de uso. Peso total:27,1g. Dim.aberta:21cm.
BASE: 1300 €

82 — Colar em ouro com quartzos
Ouro amarelo, veado 800, com e 1 quartzo
fumado e 10 quartzos citrinos ovais. Peso
total:33g. Dim.fechado:17,5cm.
BASE: 1500 €

84 — Anel em ouro e prata,
com diamante e topázio
Prata 925 e ouro 800, contraste
cão e galo, com 24 diamantes
lapidação brilhante redonda e
topázio lapidação navete. Sinais
de uso. Peso total:7,6g. Med.:13.
BASE: 400 €

80 — Cigarreira em ouro
Ouro amarelo, contraste dragão 800 (1938-1984),
guilhoché com fecho em ónix. Sinais de uso. Peso
total:207,4g. Dim.:11,2cm.
BASE: 6500 €
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83 — Conjunto centro de colar e brincos em ouro
com diamantes, turmailnas e quartzos
Ouro amarelo, veado 800, com 4 diamantes
lapidação brilhante redondo, pureza SI-P, cor
I-K, com peso estimado de 0,14ct., 10 turmalinas
bicolores lapidação degrau retangular e 2 quartzos
citrinos lapidação triangular. Peso total:17,5g.
Dim.:2,5cm e 26,5cm
BASE: 800 €

85 — Meia aliança em ouro e
diamantes
Ouro amarelo, contrastes
dragão 800 (1938-1984) e galo,
com 5 diamantes lapidação
brilhantes redondo. Sinais de
uso. Peso total:2,5g. Med.:10.
BASE: 400 €

86 — Botões de punho em ouro
e madrepérola
Ouro amarelo, contraste
dragão 800 (1938-1984), com
aplicação de madrepérola.
Sinais de uso. Peso total:4,9g.
Dim.:1,5cm.
BASE: 200 €

81 — CARTIER - Anel ‘Love’
Ouro 750, com três diamantes talhe brilhante, ref.
H30525, c.1998, com estojo, marcado ‘Cartier’.
Sinais de uso. Peso aprox.:9,1g. Med.:14,5cm.
BASE: 1800 €
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87 — Colar de pérolas fecho em
ouro e prata
Colar de pérolas de cultura,
fecho em ouro 800 e prata
925, contraste cão (após 1985),
com ametista cabochon e 16
diamantes lapidação rosas. Sinais
de uso. Peso total:36,1g. Dim.
fechado:27cm.
BASE: 400 €

88 — Dois pares de brincos em
ouro e pérolas
Ouro amarelo, contraste
andorinha 750 (após 1985), com
pérolas ce cultura. Sinais de uso.
Peso total:4,3g. Dim.:2cm.
BASE: 180 €

89 — Anel em ouro com pérola
e esmaltes
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), com esmaltes
azul e pérola de cultura. Sinais
de uso. Peso tota.:12,4g.
Med.:20.
BASE: 650 €

93 — Anel em ouro tricolor e
diamantes
Ouro tricolor, contrastes
cigarra 800 (após 1985) e galo,
cravejado com 27 diamantes
lapidação 8/8. Sinais de uso.
Peso total:4,6g. Med.:16.
BASE: 225 €

94 — Anel em ouro e diamantes
Ouro amarelo, contraste veado
800 (após 1985), cravejado com
31 diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:4,1g. Med.:13.
BASE: 225 €

95 — Anel em ouro, diamantes
e rubis
Ouro amarelo, contrastes veado
800 e galo, com 6 diamantes
lapidação brilhante redonda e 6
rubis quadrados. Sinais de uso.
Peso total:4,7g. Med.:16,5.
BASE: 450 €

90 — Anel em ouro amarelo e
diamantes
Ouro bicolor, contrastes cigarra
800 (após 1985) e galo, com 13
diamantes lapidação brilhantes
redondo, vazado com letras, luas
e estrelas. Sinais de uso. Peso
total:8,6g. Med.:18.
BASE: 400 €

91 — Par de brincos em ouro
bicolor e diamantes
Ouro bicolor, contrastes cigarra
800 e galo, com 14 diamantes
lapidação brilhante redonda.
Sinais de uso. Peso total:7g.
Dim.:1,7cm.
BASE: 420 €

92 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Ouro bicolor, contraste veado
800, com 16 diamantes
lapidação brilhante redonda.
Sinais de uso. Peso total:8,8g.
Dim.:2cm.
BASE: 530 €

96 — Anel em ouro, esmeralda e
diamantes
Ouro amarelo, contraste
veado 800, com 16 diamantes
lapidação brilhante redonda e
uma esmeralda oval. Sinais de
uso. Peso total:3g. Med.:21.
BASE: 350 €

97 — Meia aliança em ouro e
diamantes
Ouro amarelo, contraste formiga
800 (1938-1984) e galo, com 5
diamantes lapidação 8/8. Sinais
de uso. Peso total:3,0g. Med.:13.
BASE: 350 €

98 — Pendente Crucifixo em
ouro, séc.XIX
Ouro amarelo, contraste tigre
II 800 (1887-1937), terminais
vazados, Cristo em relevo com
resplendor. Sinais de uso. Peso
total.:12,2g. Dim.:7,5cm.
BASE: 800 €
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100 — Paliteiro ‘mulher
com vassouras’ em
prata
Prata portuguesa,
contraste cabeça de
coelho 835, decoração
relevada representando
mulher com
vassouras. Sinais de
uso. Peso aprox.:194g.
Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

105 — Paliteiro ‘bombeiro’ em prata
Prata portuguesa, contraste cabeça de coelho
800, decoração relevada representando bombeiro.
Sinais de uso. Peso aprox.:176g. Dim.:13cm.
BASE: 180 €

99 — Paliteiro ‘porco’ em prata
Prata portuguesa, contraste cabeça de coelho
835, decoração incisa e relevada representando
porco sobre base vegetalista. Sinais de uso. Peso
aprox.:267g. Dim.:10,5cm.
BASE: 250 €
101 — Paliteiro ‘corcunda’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
cabeça de coelho 835,
decoração relevada
representando corcunda com
cartola. Sinais de uso. Peso
aprox.:370g. Dim.:16,5cm.
BASE: 350 €

103 — Paliteiro ‘pastor’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
cabeça de coelho 835,
decoração relevada
representando pastor com
ovelha. Sinais de uso. Peso
aprox.:257g. Dim.:16,5cm.
BASE: 250 €

107 — Paliteiro ‘tourada’ em prata
Prata portuguesa, contraste cabeça de coelho 835,
decoração relevada representando touro e toureiro.
Peso aprox.:279g. Dim.:14cm.
BASE: 250 €

104 — Paliteiro ‘pastor’ em
prata
Prata portuguesa, contraste
águia 925 (após 1985),
decoração relevada
representando pastor com
ovelha e cão. Sinais de uso. Peso
aprox.:344g. Dim.:14cm.
BASE: 325 €

108 — Paliteiro
figurativo em prata,
‘Bon Appetit’
Prata alemã
800, contrastada,
decoração relevada
representando
figura feminina
envergado bandeira
com inscrição ‘Bon
appetit’. Sinais de uso.
Peso aprox.:68,5g.
Dim.:19cm.
BASE: 100 €
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106 — Paliteiro ‘cavalo’ em prata
Prata portuguesa, contraste cabeça de coelho 835,
decoração relevada e recortada representando cavalo
e flores. Sinais de uso. Peso aprox.:268g. Dim.:13,5cm.
BASE: 250 €

109 — Paliteiro ‘figura
com flor’ em prata
Prata portuguesa,
contraste águia 835
(após 1985), decoração
relevada representando
figura feminina com
flor, base redonda com
pés de garra. Falta na
mão direita. Sinais de
uso. Peso aprox.:207g.
Dim.:20,5cm.
BASE: 300 €
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114 — Açucareiro em prata de Lisboa
Prata portuguesa, contraste de Lisboa (18221843), marca de ourives de José Francisco
Seguro (1780-1828), decoração vegetalista
incisa e relevada, pegas em forma de dragão
Sinais de uso. Peso aprox.:656g. Dim.:20,5cm.
BASE: 350 €

110 — Paliteiro ‘carregador’ em prata de Lisboa
Prata portuguesa, contraste de Lisboa (18221843), marca de ourives de José da Costa
Torres (1824-1843), relevada representando
carregador, base oitavada com gradinha, pés de
garra. Pequenas faltas na base. Peso aprox.:93,6g.
Dim.:14cm.
BASE: 180 €

112 — Paliteiro ‘mordomo’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985),
representando mordomo com fraque, segurando
bandeja. Sinais de uso. Peso aprox.:261g.
Dim.:12cm.
BASE: 300 €
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111 — Paliteiro ‘porco’ em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), decoração relevada representando porco,
base redonda com mascarões e pés de garras. Peso
aprox.:147g. Dim.:12,5cm.
BASE: 300 €

113 — Paliteiro ave em prata do Porto
Prata portuguesa, contraste do Porto (1818-1836),
decoração incisa representando ave. Pequenos
defeitos. Peso aprox.:122g. Dim.:13cm.
BASE: 300 €

115 — Leiteira em prata de Lisboa
Prata portuguesa, contraste de Lisboa (18221843), marca de ourives de José Francisco
Seguro (1780-1828), decoração vegetalista
incisa e relevada, pegas em forma de dragão.
Sinais de uso. Peso aprox.:466g. Dim.:17,5cm.
BASE: 250 €

116 — Bule em prata de Lisboa
Prata portuguesa, contraste
de Lisboa (1822-1843), marca
de ourives de José Francisco
Seguro (1780-1828), decoração
vegetalista incisa e relevada, pega
em madeira. Sinais de uso. Peso
aprox.:1035g. Dim.:30cm.
BASE: 500 €
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120 — Cafeteira em prata D. José
Prata portuguesa, séc.XVIII, decoração
incisa e relevada de motivos florais,
concheados e volutas, pomo em forma
de botão de flor. Mínimos defeitos. Peso
aprox.:1415g. Dim.:29cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 800 €

117 — Par de castiçais facetados em prata
Prata portuguesa, contraste águia 835 (após 1985),
decoração vegetalista incisa e relevada, forma de
balaústre, facetados, com pés de garras. Sinais de
uso. Peso aprox.:1124g. Dim.:23cm.
BASE: 650 €

119 — Tinteiro de gradinha em prata de Lisboa,
séc.XIX
Prata portuguesa, de Lisboa, marca de ourives
atribuível a Domingos Reis (1807-1843),
decoração lisa com gradinha fenestrada. Pequenos
defeitos, sinais de uso. Peso aprox.:557g.
Dim.:22cm.
BASE: 400 €
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118 — Par de castiçais facetados em prata
Prata portuguesa, contraste águia 835 (após 1985),
decoração vegetalista incisa e relevada, forma de
balaústre, facetados, com pés de garras. Sinais de
uso. Peso aprox.:1136g. Dim.:23cm.
BASE: 650 €

121 — Lavanda e gomil em prata Francesa
Prata Francesa, contraste Mercúrio 950,
marca de ourives de Émile Hugo (18531880), decoração guilhoché, incisa e
relevada com cartelas monogramadas.
Pequenas amolgadelas, sinais de uso. Peso
aprox.:1623g. Dim.:37cm.
BASE: 1300 €
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124 — Caneca figurativa em
prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste
pentagrama, marca de ourives,
decoração relevada figurativa
entre uvas e enrolamentos
vegetalistas, pega com
querubim. Pequeno defeito
na tampa, amolgadela. Peso
aprox.:755g. Dim.:25cm.
BASE: 650 €
122 — Par de castiçais de três
lumes em prata Brasileira
Prata brasileira, pseudo
contraste do Proto, Rio de
Janeiro (séc.), marca de ourives
brasileiro ‘JAR’ (séc.XIX),
decoração cinzelada, vazada
e recortada, com elementos
vegetalistas, cisnes, pés de
garras. Sinais de uso. Peso
aprox.:5458g. Dim.:52cm.
BASE: 2500 €

123 — Cesto oval ‘querubins’
em prata Alemã
Prata Alemã 800, c.1900,
decoração vazada e relevada
com querubins em paisagem,
enrolamentos vegetalistas e
vasos de flores. Sinais de uso.
Peso aprox.:470g. Dim.:29,5cm.
BASE: 850 €

32

125 — Grande taça em prata
espanhola
Prata espanhola, contraste
pentagrama 915, marca de
ourives, decoração vazada
e relevada de querubins,
instrumentos musicais, cestos
de flores, concheados e
enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso, pequeno defeito
na aba. Peso aprox.:1015g.
Dim.:45,5cm.
BASE: 1000 €
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126 — Bandeja oval em prata Espanhola
Prata Espanhola, séc.XVIII, marcas sumidas, decoração relevada, centro com cesto de frutos e aba de
enrolamentos vegetalistas. Marca sumida. Sinais de uso. Peso aprox.:283g. Dim.:39,5cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 750 €

127 — Tabuleiro oval em prata Francesa
Prata Francesa, c.1760, decoração incisa e relevada figurativa e com enrolamentos vegetalistas, verso
com marca ‘ARI, LA’. Sinais de uso, pequenos restauros. Peso aprox.:645g. Dim.:41,5cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 1650 €
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129 — Terrina em prata Espanhola
Prata espanhola, 925, marca de ourivesaria ‘Pérez Fernández, Madrid’, decoração relevada e cinzelada,
figurativa e com animais, de motivos marítimos. Sinais de uso. Peso aprox.:3055g. Dim.:41cm. Ao abrigo
do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 2200 €

130 — Cesto com pegas em prata Austríaca
Prata de Viena de Áustria 812, 1840, contrastada, decoração incisa e relevada de figuras entre
casario, aves e enrolamentos, aba vazada com flores, duas pegas. Pequenos defeitos. Peso aprox.:421g.
Dim.:39,5cm.
BASE: 1250 €
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131 — Carruagem com cavalos
em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste
pentagrama, marca de ourives,
decoração relevada, cinzelana
e recortada, representando
carruagem com figuras e
cavalos. Um cavalo com pata
partida, pequenos defeitos. Peso
aprox.:2285g. Dim.:49cm.
BASE: 1700 €

133 — Caixa para cartas em
prata francesa
Caixa em madeira, interior
revestido a pele de cor verde
e exterior em prata Francesa,
contraste cabeça de javali
(reg.1838), decoração incisa e
relevada, com chave. Pequenos
defeitos. Dim.:20,5cm.
BASE: 850 €

132 — Taça em prata Austrohúngara
Prata Austro-húngara 900,
contraste de Pest (1867-1922),
decoração vazada e relevada de
aves entre volutas vegetalistas.
Sinais de uso. Peso aprox.:582g.
Dim.:36cm.
BASE: 1200 €
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134 — Par de castiçais ‘coluna coríntia’ em prata
inglesa
Prata inglesa 925, Londres 1772, marca de ourives
‘WA’, em forma de coluna romana, relevada com
caneluras, elementos vegetalistas, grinaldas e
conteados na base. Sinais de uso, com enchimento
na base. Dim.:33cm.
BASE: 600 €

135 — Par de castiçais em prata inglesa
Prata inglesa, 925, Birmingham, 1859, ourives Ellis
Jacob Greenberg (reg.1850), decoração relevada de
caneluras. Sinais de uso, com enchimento na base.
Dim.:31cm.
BASE: 600 €
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140 — Taça em prata
Birmanesa
Prata Birmanesa, relevada
com enrolamentos vegetalistas,
flores e dragões. Com pequenas
amolgadelas. Peso aprox.:263g.
Dim.:17cm. Ao abrigo do DL
nº120/2017.
BASE: 200 €

137 — Tinteiro em prata Espanhola
136 — Cafeteira em prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 950 (reg.1838),
Prata Espanhola 915, contraste pentagrama, marca
marca de ourives ‘Debain & Flament’ (1874-1880), de ourives, decoração relevada, gomada, frisos com
decoração guilhoché, cartela com monograma.
conteados, pés de garra e pomos figurativos. Sinais
Sinais de uso. Peso approx.:497g. Dim.:23cm.
de uso. Peso aprox.:480g. Dim.:22,5cm.
BASE: 250 €
BASE: 350 €

138 — Tinteiro em prata Francesa
Prata francesa 950, contraste Mercúrio (18781973), decoração incisa e relevada de volutas,
folhagem e conteados, pomos em forma de flores,
um tinteito com recipiente em vidro. Sinais de uso.
Peso total:219g. Dim.:19cm.
BASE: 150 €
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139 — Caravela ‘La Santa Maria’ em prata
Prata Espanhola 925, contraste pentagrama,
decoração relevada e recortada representando
caravela de ‘La Sta. Maria’. Sinais de uso.
Dim.:35cm.
BASE: 400 €

141 — Caixa figurativa em
prata Birmanesa
Prata Birmanesa, decoração
relevada de divindades,
músicos e dançarinas apsara,
selo inciso na base. Sinais
de uso. Peso aprox.:650g.
Dim.:17cm. Ao abrigo do DL
nº120/2017.
BASE: 500 €

142 — Taça figurativa em
prata Birmanesa
Prata Birmanesa, decoração
relevada de divindades
hindu. Sinais de uso. Peso
aprox.:273g. Dim.:17cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 250 €
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143 — Menorah Judaico em cerâmica
Castiçal Judaico, Chanuká, em cerâmica moldada vidrada, marcado ‘Fres O Lone’. Sinais de uso, minimo
restauro num lume. Dim.:31cm.
BASE: 680 €

146 — Dois copos Judaicos de kiddush em
prata
Copos judaicos em prata, decoração
relevada de elementos vegetalistas e uva
e parra. Sinais de uso. Peso aprox.:299g.
Dim.:13,5cm. Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 880 €

147 — Menorah Judaíco ‘Chanukiá’
Castiçal judaico, Chanukiá, em metal
cromado, com nove lumes, decoração
relevada de leões, árvores, uva e parra,
coroa e Menorah, com pequeno jarro,
usado na ‘Festa das Luzes’, Hungria c.1930.
Sinais de uso. Dim.:29cm.
BASE: 880 €

144 — Menorah ‘Chanukiá’ Judaíco em metal
Castiçal judaico, Chanukiá, em metal cromado,
com nove braços e estrela de Davi, usado na
‘Festa das Luzes’, Hungria c.1920. Soldado no pé.
Dim.:29cm.
BASE: 680 €
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145 — Menorah ‘Chanukiá’ Judaíco em metal
Castiçal judaico, Chanukiá, em metal cromado, com
nove braços e estrela de Davi, usado na ‘Festa das
Luzes’ Hungria c.1930. Sinais de uso. Dim.:40cm.
BASE: 780 €

148 — Anel de casamento Judaico em prata
Russa
Prata dourada Russa 875, Moscovo, marca
de ourives ‘NA’, anel em forma de Sinagoga,
usado na cerimónia de casamento. Sinais de
uso. Peso aprox.:41g.Med.:27. Dim.:6,3cm.
BASE: 350 €
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149 — Caixa de Etrog Judaica em prata Russa
Caixa Judaica de cidra amarela (etrog), em filigrana
de prata Russa 875, Moscovo 1889, decoração de
enrolamentos, flor em relevo e pés de garra. Sinais
de uso. Peso aprox.:281g. Dim.:11,5cm.
BASE: 880 €

150 — Copo em prata Russa
Prata Russa 875, Moscovo, c.1830, ensaiador
Nikolay Dubrovin, ourives Alexander Nordert
Gotkovski, decoração incisa e esmaltada de
elementos vegetalistas. Sinais de uso, amolgadelas na
base. Peso aprox.:124g. Dim.:8cm.
BASE: 250 €

152 — Caixa cigarreira Russa em prata e ouro. Ovchinnikov
Prata Russa 875, São Petersburgo de 1879, ourives Ovchinnikov, decoração lisa com apicação de ouro e
pedra cabochon, monograma inciso, interior em madeira. Sinais de uso. Peso total:1001g. Dim.:20cm.
BASE: 1250 €

151 — Suportes de saleiro e pimenteiro em prata Russa
Prata Russa 875, São Petersburgo, 1878, ourives Ivan
Vonifatiyevich Yevstigneyev (1870-1894), e Moscovo, decoração
relevada representando cisne e galinha. Sinais de uso. Peso
aprox.:93g. Dim.:6,5cm e 8cm.
BASE: 350 €

153 — Caixa Russa em madeira com urso em prata
Caixa em madeira encimada por escultura em
prata Russa dourada, São Petersburg (1908-1917),
cinzelada representando urso, com olhos de rubi.
Sinais dse uso. Dim.:9,5cm.
BASE: 550 €
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154 — Porta-retratos em madeira com aplicações de
prata Rússia
Moldura em madeira com aplicação em prata Russa,
875, São Petersburgo (1898-1903), marca de ourives
Anders Johan Navalinen (1896-1908), relevada com
grinaldas de flores. Sinais de uso. Dim.:14x11cm,
interior:8x5cm.
BASE: 750 €
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158 — Taça em cristal e prata dourada Russa
Taça em cristal lapidado e monture em prata dourada Russa 875, Moscovo (1890-1908), ourives Ivan
Khlebnikov, ensaiador Ivan Lebedkin (1898-1914), relevada com águias e grinaldas. Sinais de uso.
Dim.:24cm.
BASE: 2400 €

155 — Seis copos de vodka em prata Rússia Moscovo
Prata e prata dourada Russa 875, Moscovo (1908-1917), decoração relevada com soldados. Sinais de uso.
Peso aprox.:453g. Dim.:5,5cm.
BASE: 1250 €

159 — KARL FABERGÉ (1846-1920) - Taça em prata Russa
Prata Russa 875, São Petersburgo (1882-1899), marcada de ourives de Karl Fabergé, decoração cinzelada
de grinaldas vegetalistas, dourado no interior. Sinais de uso. Peso aprox.:705g. Dim.:23,5cm.
BASE: 3500 €

156 — Copo de pé em prata
Prata francesa, contraste Mercúrio 950 (18781973), marca de ourives ‘JB’, fundo guilhoché
e de flor-de-lis, com cartela. Sinais de uso. Peso
aprox.:179g. Dim.:17cm.
BASE: 50 €
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157 — Cafeteira em prata Russa
Prata Russa 875, São Petersburgo, ensaiador Ivan
Vonifatiyevich Yevsttigneyev 1878, decoração incisa
de flores e e cartelas com brasão de armas, pega
e pomo em osso. Sinais de uso. Peso total:722g.
Dim.:23,5cm.
BASE: 1800 €
45

160 — Resplendor em prata colonial Espanhola,
séc.XVIII
Prata e prata dourada colonial Espanhola, séc.
XVIII, contrastada, relevada e recortada, com
Espírito Santo ao centro. Sinais de uso. Peso
aprox.:249g. Dim.:25cm.
BASE: 450 €

161 — Cruz com cristo em
prata
Prata europeia, séc.XIX,
decoração relevada e
recortada, representando
Cristo na cruz, encimado
por Espírito Santo,
resplendores com querubins.
Sinais de uso. Peso
aprox.:287g. Dim.:43,5cm.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 600 €
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162 — LUIZ
FERREIRA (19091994) - Oração Pai
Nosso em marfim
com moldura em
prata
Placa em marfim
relevado com
oração inscrita em
inglês, moldura em
prata portuguesa,
contraste águia
833 (1938-1984),
marca de ourives
de Delmar Gomes
Pinheiro (19451981), marcada
‘David Ferreira,
Porto’. Sinais de uso.
Dim.:16,5x8,8cm.
BASE: 150 €

163 — Porta-missal em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração vazada e relevada
de enrolamentos vegetalistas
e concheados. Pequenas
amolgadelas e defeitos. Peso
aprox.:1870g. Dim.:35,5cm.
BASE: 1500 €

164 — Par de jarras de altar em prata
Prata portuguesa, séc.XIX/XX, decoração
de caninhas em relevo. Sinais de uso. Peso
aprox.:1018g. Dim.:24,5cm. Ao abrigo do
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 500 €

165 — Par de jarras de altar em prata
Prata portuguesa, séc.XIX/XX, decoração
de caninhas em relevo. Sinais de uso. Peso
aprox.:1018g. Dim.:24,5cm. Ao abrigo do DecretoLei nº120/2017.
BASE: 500 €
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169 — Par de castiçais
figurativos em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração incisa, recortada
e relevada com cavaleiros
medievais com armadura e
espada, elementos vegetalistas e
monograma. Sinais de uso. Peso
aprox.:711g. Dim.:27,5cm.
BASE: 350 €
166 — Tambuladeira em prata, séc.XVII
Prata colonial espanhola, séc.XVII, forma gomada com decoração vegetalista incisa. Pequeno defeito. Peso
aprox.:127g. Dim.: 17cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 350 €

170 — Gomil e lavanda em prata
Prata portuguesa, contraste javali II
833 (1887-1937), marca de ourivesaria
‘Portuense’, decoração recortada e
relevada de rosas e concheados. Sinais de
uso. Peso aprox.:4265g. Dim.:29,5cm e
47cm.
BASE: 2500 €

167 — LEITÃO & Ir. - Tambuladeira em prata
Prata dourada portuguesa, contraste javali I 916
(1887-1937), 1º Título, marca de ourives de ‘Leitão
& Ir., Lisboa’, decoração relevada e gomada com
elementos florais, asas de volutas. Sinais de uso.
Peso aprox.:168,5g. Dim.:17cm.
BASE: 150 €

48

168 — Jarro em prata Espanhola
Prata Espanhola 915, contraste pentagrama, marca
de ourives, decoração incisa com brasão de armas e
monograma, pega e bordo relevados. Sinais de uso e
amolgadela. Peso aprox.:838g. Dim.:24cm.
BASE: 600 €
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171 — Salva bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1938), aba recortada, decoração
incisa, vazada e relevada de cartelas volutas
e elementos vegetalistas. Sinais de uso. Peso
aprox.:783g. Dim.:33,5cm.
BASE: 370 €

174 — Jarra em vidro e prata
Jarra em vidro gomado com monture em prata
portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937),
relevada representando grinaldas de flores.
Pequenas falhas na base, pequeno restauro na
prata. Dim.:16,5cm.
BASE: 80 €

172 — Salva bilheteira em prata estilo D.
José
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1937), aba relevada com flores,
concheados e volutas e interior inciso,
assente em três pés de garras. Sinais de uso.
Peso aprox.:394g. Dim.:25,5cm.
BASE: 200 €

173 — Faqueiro em prata para 18
pessoas estilo D. José
Prata portuguesa, contraste javali II
833 (1887-1937), decoração cinzelada
e relevada de enrolamentos, elementos
vegetalistas e concheados, facas de
cabo de pistola. Sinais de uso. Peso
total aprox.:11588g. Dim.: de16cm
a 24cm.
BASE: 3500 €
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175 — JOALHERIA DO CARMO - Tabuleiro oval
Prata portuguesa, contraste águia 916 (19381984), 1º Título, marcada ‘Joalheria do Carmo,
Lisboa’, decoração lisa, abas recortadas com bordos
relevados com laços e folhagem. Sinais de uso. Peso
aprox.:1550g. Dim.:45cm.
BASE: 750 €

176 — JOALHERIA DO CARMO - Conjunto de 12 marcadores em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (1938-1984), 1º Título, marcada ‘Joalheria do Carmo, Lisboa’,
decoração lisa, abas recortadas com bordos relevados com laços e folhagem. Sinais de uso. Peso
aprox.:7665g. Dim.:28,5cm.
BASE: 3750 €
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180 — Centro floreira com plateau em prata
e cristal
Prata portuguesa, contraste javali II 833
(1887-1937), copos floreiras em cristal
lapidado, plateau com espelho. Uma floreira
com pequeno defeito numa ponta. Peso
aprox.:736g. Dim.plateau:48x27,5cm.
BASE: 600 €

177 — Taça em cristal e prata Espanhola ‘bolotas’
Taça em cristal lapidado e recortado, com asa em
prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca
de ourives, relevada com bolotas. Falhas no bordo,
amolgadelas. Dim.:26cm.
BASE: 150 €

178 — Centro de mesa de apertivos em prata e vidro
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (18871937), tabuleiro rotativo com aba vazafa e relevada
de enrolamentos vegetaistas, cartelas e conteados,
recipientes em vidro. Sinais de uso. Peso aprox.:762g.
Dim.:41cm.
BASE: 350 €
181 — Centro floreira em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), decoração relevada e vazada com cartelas, flores e
volutas, pegas com cabeça de dragões, monograma inciso. Sinais de uso. Peso aprox.:1878g. Dim.:56cm.
BASE: 800 €

179 — Centro de mesa em
cristal e prata
Cristal bicolor, lapidado e
recortado com estrutura em
prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração vazada e relevada
de volutas vegetalistas,
cartelas e flores. Sinais de uso.
Dim.:41cm.
BASE: 600 €
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182 — Manteigueira em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1938-1984),
decoração vazada e relevada
com cartelas, conteados e
folhagens, recipiente em cristal
lapidado. Sinais de uso. Peso
aprox.:127g. Dim.:16cm.
BASE: 200 €

183 — Lamparina em vidro e
prata do Porto
Prata portuguesa, contraste do
Porto (1877-1881), marca de
ourives de Francisco António
Monteiro (1877-1881),
decoração vegetalista incisa,
relevada e recortada de ramos
de heras, recipiente em vidro
azul. Pequenas mossas. Peso
aprox.:326g. Dim.:27cm.
BASE: 150 €

184 — Bolsa em prata e malha
de prata
Prata e malha de prata
portuguesa, contraste águia
833 (1938-184), decoração
vegetalista incisa, com
alça. Sinais de uso. Peso
aprox.:112,5g. Dim.
aprox.:19x18cm.
BASE: 200 €

185 — Conjunto de 12 colheres em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), decoração recortada e relevada de ramo com
folhagem, aplicação de esferas de borracha, representando frutos, com estojo. Sinais de uso. Peso total
aprox.:233g. Dim.: de 11,5cm a 12cm.
BASE: 100 €
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186 — Anel em ouro branco
com diamantes
Ouro branco, contraste formiga
800 (1938-1984) e galo, com 33
diamantes lapidação 8/8. Sinais
de uso. Peso total:3,2g. Med.:17.
BASE: 280 €

187 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro branco, galo e formiga 800,
com 1 diamante lapidação 16/16
e 40 diamantes lapidação 8/8,
pureza VS-SI, cor I-K, com peso
estimado total de 0,75ct. Peso
total:4,2g. Med.:7.
BASE: 250 €

188 — Anel em ouro branco,
pérola e diamantes
Ouro branco, contrastes formiga
800 e galo, cravejado com dois
diamantes lapidação 8/8 e 12
pontas de diamantes, com uma
pérola de cultura. Sinais de uso.
Peso total:4,3g. Med.:11.
BASE: 200 €

189 — Anel em ouro e
diamantes
Ouro branco, contrastes
formiga 800 (1938-1984) e galo,
cravejado com 23 diamantes
lapidação 8/8 redonda. Sinais de
uso. Peso total:3,3g. Med.:14.
BASE: 325 €

190 — Pendente em onix, ouro e
diamantes
Em onix, com aplicações em
ouro branco, contrastes pelicano
e andorinha 750, com aplicação
de diamantes talhe brilhante.
Sinais de uso. Dim.:4,5cm.
BASE: 200 €

191 — Botões de punho em
ouro, ónix e diamantes
Ouro branco, contraste
andorinha 750, hexagonais com
ónix e dois diamantes lapidação
brilhante redonda. Sinais de uso.
Peso total:9,4g. Dim.:1,7cm.
BASE: 450 €
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192 — Anel em ouro com
diamantes
Ouro branco, contraste cabeça
de carneiro 800 e coruja, com 21
diamantes lapidação brilhante
redondo, 16/16 e 8/8, pureza VSSI, cor I-K, com peso estimado
de 1,35ct. Peso total:7,8g.
Med.:13.
BASE: 650 €

193 — Par de brincos em ouro
branco e brilhantes
Ouro branco, contraste veado
800 com 24 diamantes lapidação
brilhante redonda. Sinais de uso.
Peso aprox.:11,5g. Dim.:2cm.
BASE: 450 €

194 — Aliança ouro e diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejada com 27
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:2,1g. Med.:15.
BASE: 350 €

195 — Anel em ouro e
diamantes
Ouro branco, contraste veado
800 (pós 1985), cravejado com
57 diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:10,8g. Med.:15.
BASE: 450 €

196 — Fio ouro em ouro branco
com diamante
Ouro branco, contraste veado
800 (após 1985), com 1
diamante lapidação brilhante
com cerca de 0,30ct. Peso
total:2,7g. Dim.fechado:21,5cm.
BASE: 450 €

197 — Alfinete em ouro com
diamantes, safiras e quartzos
granadas
Ouro branco, contraste
andorinha 375,com 11
diamantes lapidação brilhante
redondo, 12 safiras amarelas
redondas e 10 quartzos ametistas
redondos. Peso total:7,8g.
Dim.:2,7cm.
BASE: 600 €

198 — Anel em ouro com diamantes e esmeralda
Ouro branco, contrastes cabeça de carneiro 585
e coruja, com diamantes lapidação brilhante
redondo, pureza SI-P, cor, G-I, com peso estimado
de 4,80ct. E 1 esmerada lapidação esmeralda
retangular com aprox.11,0x10,2mm. Peso
total:21,9g. Med.:16.
BASE: 2750 €

200 — Diamante brilhante
redondo, 0,98ct
Diamante brilhante redondo, pureza
SI1, cor N-O, com peso de 0,98ct.
Med.:6,24x6,38-3,80mm.
BASE: 1000 €
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199 — Brincos em platina com diamantes e
esmeraldas
Platina, galo e papagaio, com 36 brilhante
redondo 0,98ct. SI1 N-O 6,24x6,38-3,80mm.e
2 esmeraldas lapidação degrau retangular
com aprox.10,9x9,6mm. Peso total:19,6g.
Dim.:2,7x1,9cm.
BASE: 3000 €

201 — Anel em ouro
com diamante de 4,4ct
Ouro branco, contrastes
formiga 800 e galo, com
diamante lapidação
brilhante redondo, pureza
VS1, cor N-O, com peso
de 4,40ct. Peso total:10,4g.
Med.:18,5.
BASE: 18000 €
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202 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejado com 72
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:10,7g. Dim.:2cm.
BASE: 650 €

203 — Aliança rotativa em ouro
com diamantes
Em ouro branco, contraste
veado 800 (após 1985), com 8
diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:14,4g. Med.:16.
BASE: 700 €

204 — Anel em ouro branco e
diamantes
Ouro branco, contraste veado
800 (após 1985), com 17
diamantes lapidação brilhante
redondo. Sinais de uso. Peso
total:6,4g. Med.:15.
BASE: 290 €

208 — Par de brincos em ouro e
diamantes
Ouro branco escovado, contraste
cigarra 800 e galo, com 16
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:7,8g. Dim.:1,6cm.
BASE: 470 €

209 — Anel em ouro branco
Ouro branco escovado, contraste
veado 800 (após 1985) e pedras.
Sinais de uso. Peso total:8g.
Med.:17.
BASE: 390 €

210 — Anel em ouro e
diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejado com 24
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:6,9g. Med.:18.
BASE: 450 €

205 — Par de brincos ouro e
diamantes
Ouro branco, contraste veado
800, cravejado com 174
diamantes lapidação brilhante.
Peso total:9,9g. Dim.:2cm.
BASE: 450 €

206 — Colar com pendente em
ouro e diamantes
Ouro branco, contraste veado
800, pendente esfera com
contraste cigarra 800 e galo,
cravejado com diamantes
lapidação brilhante redonda.
Sinais de uso. Peso total:16,7g
Dim.:19cm.
BASE: 750 €

207 — Brincos ‘coração’ em
ouro branco e diamantes
Ouro branco, contraste veado
800, centros com dois ‘floating
diamond’ em caixa de vidro de
safira, pernilhos em ouro 750,
marcados ‘Mecan’. Sinais e uso.
Peso total:7,7g. Dim.:1cm.
BASE: 350 €

211 — Par de brincos em ouro
branco e diamantes
Ouro branco, contraste
veado 800, cravejado com 42
diamantes lapidação brilhante
redonda. Sinais de uso. Peso
total:9,8g.
BASE: 550 €

212 — Aliança em ouro branco
com brilhantes e pedras
Ouro branco, contrastes cabeça
de carneiro 800 e coruja,
cravejado com diamantes
lapidação brilhantes e pedras de
cor. Sinais de uso. Peso total:2,7g.
Med.:17.
BASE: 300 €

213 — Anel em ouro, diamantes
e pérola negra
Ouro branco, contraste veado
800 (após 1985), cravejado com
9 diamantes lapidação brilhante
redondo e uma pérola negra
de cultura. Sinais de uso. Peso
total:9,9g. Med.:13.
BASE: 600 €
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219 — Par de faisões pequenos em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração relevada e recortada
representando faisões. Sinais de uso. Peso aprox.:180g. Dim.:31cm.
BASE: 200 €

214 — Conjunto em ouro branco e ametistas
Ouro branco, contraste veado 800, lapidação
brilhante redondo, pureza SI-P, cor I-K, com
peso estimado de 0,22ct. e 5 quartzos ametistas
lapidação oval e pêra. Peso total:13,3g. Dim.
brincos:4cm, pendente:3,8cm.
BASE: 450 €

216 — Anel ouro e esmeraldas
Ouro branco, contraste cabeça
de carneiro 800 e coruja, com 3
esmeraldas redondas. Sinais de
uso. Peso total:3,8g. Med.:11.
BASE: 250 €
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215 — Cruz centro de colar em ouro com
quartzos e granadas
Ouro branco, veado 800, com 6 quartzos citrinos
ovais 4 granadas lapidação degrau retangular. Peso
total:14,5g. Dim.aprox.:6x3,5cm.
BASE: 700 €

217 — Anel em ouro com
diamantes e água marinha
Ouro branco, veado 800,
com 13 diamantes lapidação
brilhante redondo, pureza VS,
cor G-I, com peso estimado
de 0,09ct. e 1 água marinha
retangular degrau com aprox.
16x7,5mm. Peso total:10,9g.
Med.:13.
BASE: 600 €

218 — Brincos em ouro com
diamantes e safiras
Ouro branco, veado 800, com 4
diamantes lapidação brilhante
redondo, 4 safiras lapidação
coração cabochão e 6 safiras
lapidação baguete. Peso total:7g.
Dim.:3,2x0,6cm.
BASE: 600 €

220 — Par de faisões miniatura em prata espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração relevada e recortada
representando faisões. Peso aprox.:61g. Dim.:18cm.
BASE: 70 €

221 — Par de faisões em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca de ourives, decoração relevada e recortada
representando faisões. Sinais de uso Peso aprox.:686g. Dim.:40,5cm.
BASE: 500 €
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222 — Par de galos em
prata Espanhola
Prata espanhola
915, contraste
pentagrama, marca
de ourives, decoração
relevada e recortada
representando
galos. Sinais de uso.
Peso aprox.:329g.
Dim.:16,5cm.
BASE: 300 €

223 — Par de galos
em prata Espanhola
Prata espanhola
915, contraste
pentagrama,
marca de ourives,
decoração relevada
e recortada
representando
galos. Sinais de uso,
defeito numa asa.
Peso aprox.:636g.
Dim.:20cm.
BASE: 550 €

224 — Três galos
miniatura em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
833 (1938-1984),
decoração relevada
representando galos.
Sinais de uso. Peso
aprox.:103g. Dim.:de
6cm a 8cm.
BASE: 100 €
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225 — Potro em prata espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama,
decoração incisa e cinzelada representando potro.
Sinais de uso. Peso aprox.:314g. Dim.:13,5cm.
BASE: 250 €

226 — Burro em prata espanhola
Escultura em prata espanhola, 915, contraste
pentagrama, marca de ourives, cinzelada
representando burro. Peso aprox.:329g.
Dim.:13,5cm.
BASE: 250 €

227 — Casal pavões em prata espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama,
marca de ourives, decoração relevada e recortada
representando casal de pavões. Sinais de uso. Peso
aprox.:544g. Dim.:23cm.
BASE: 450 €

228 — Veado em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, marca
de ourives, cinzelada representando veado. Sinais
de uso. Peso aprox.:310g. Dim.:14,5cm.
BASE: 250 €
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229 — Veado em prata
Em prata portuguesa, decoração incisa
representando veado. Pequenas falhas nos
chifres. Peso aprox.:1388g. Dim.:41cm. Ao
abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 1100 €

230 — PEDRO A. BAPTISTA - Par de cães em
prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), ourives Luis da Assunção Ribeiro
(reg.1955), marcado ‘Pedro A, Baptista, Porto’,
decoração incisa e relevada, representando cães,
olhos em pedras vermelhas. Peso aprox.:1689g.
Dim.:22,5cm.
BASE: 2000 €

64

231 — Seis flutes
em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
925 (após 1985),
decoração lisa,
com pé facetado e
bordo de conteados.
Peso aprox.:1214g.
Dim.:21cm.
BASE: 960 €

232 — TOPÁZIO - Seis pratos marcadores em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), marcada ‘Topázio’, decoração lisa, com bordo de
conteados em relevo. Peso aprox.:5031g. Dim.:30,5cm.
BASE: 3000 €
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233 — Aneleira ‘caracol’
em prata
Prata portuguesa,
contraste águia 925
(após 1985), decoração
lisa com caracol em
relevo. Sinais de uso.
Peso aprox.:100g.
Dim.:14cm.
BASE: 150 €
236 — Duas tartarugas em prata e pedra
Esculturas em pedra dura com monture em
prata portuguesa, contraste águia 835 (após
1985), representando tartarugas. Sinas de uso.
Dim.:7,5cm.
BASE: 300 €

237 — Par de castiçais de caneluras em prata
Prata indiana, decoração relevada de caneluras
e caneluras em espiral, bordos de conteados e
arandelas com elementos vegetalistas. Pequena
amolgadelas. Peso aprox.:408g. Dim.:22cm. Ao
abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 350 €

234 — MANUEL ALCINO Aneleira ‘búzio’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia
925 (após 1985), marca de ourives
de Manuel Alcino & Filhos
(reg.1986), decoração lisa com
aplicação de búzio madrepérola.
Sinais de uso. Peso total
aprox.:154g. Dim.:13cm.
BASE: 180 €

235 — LUIZ FERREIRA (19091994) - Aneleira em prata
Prata portuguesa, contraste águia
833 (1938-1984), marca de ourives
de José Martins de Oliveira e Costa
(1945) , marcada ‘LF’, decoração
lisa com aplicação de dente. Sinais
de uso. Peso total:208g. Dim.:16cm.
BASE: 200 €
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238 — LUIZ FERREIRA (1909-1994) - Aneleira
concha
Prata dourada portuguesa, contraste águia 833
(1938-1984), marca de prateiro de Delmar Gomes
Pinheiro (1945-1981), marca ‘LF’, interior com
aplicação de concha. Sinais de uso. Dim.:17cm.
BASE: 150 €

239 — Taça em prata martelada
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração martelada. Sinais de uso. Peso
aprox.:230g. Dim.:14,8cm.
BASE: 120 €
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240 — GOMES DA PÓVOA - Seis pratos marcadores em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), 1º Título, marca de ourivesaria ‘A. Gomes F.º,
Póvoa de Varzim’, assinada, decoração incisa com brasão ao centro. Sinais de uso. Peso aprox.:5513g.
Dim.:30cm.
BASE: 2200 €

241 — GOMES DA
PÓVOA - Travessa
pequena em prata
Prata portuguesa,
contraste águia
925 (após 1985),
1º Título, marca
de ourivesaria ‘A.
Gomes F.º, Póvoa
de Varzim’, assinada,
decoração incisa
com brasão ao
centro. Sinais de uso.
Peso aprox.:1494g.
Dim.:40cm.
BASE: 750 €
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242 — GOMES DA
PÓVOA - Grande
travessa pequena em
prata
prata portuguesa,
contraste águia 916
(1938-1984), 1º título,
marca de ourivesaria
‘A. Gomes F.º, Póvoa
de Varzim’, decoração
incisa com brasão ao
centro. Sinais de uso.
Peso aprox.:2822g
Dim.:55cm.
BASE: 1200 €

243 — SARMENTO
- Terrina de caninhas
com apresentador em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia 916
(1938-1984), 1º Título,
marca de ourivesaria
‘Sarmento’, decoração
de caninhas em relevo,
bordos de godrões,
cinzelada de pomo em
forma de botão de flor
e asas vegetalistas. Peso
aprox.:4279g. Dim.
apresentador:43,5cm.
BASE: 2000 €
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244 — Faqueiro em
prata
Prata portuguesa,
contrastes do Porto
(1861-1867) ourives não
identificado (1853-1867)
e águia 833 (19381984), com cabos com
terminais em caninhas,
para 18 pessoas,
incompleto. Peso total
aprox.:9435g. Dim.:de
10,5cm a 23,5cm.
BASE: 3500 €

247 — TOPÁZIO - Centro de mesa prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), marcada ‘Topázio’, decoração de gomada, com bordo
e asas de flores em relevo. Peso aprox.:1440g. Dim.:48,5cm.
BASE: 1050 €

248 — Par de castiçais de serpentina em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), de serpentina com dois lumes, decoração relevada
com frisos florais. Sinais de uso. Peso aprox.:1527g. Dim.:28,5cm.
BASE: 900 €

245 — Jarro espiralado em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração de gomos espiralados, pega
relevada de elementos vegetalistas. Sinais de uso.
Peso aporx.:1079g. Dim.:26cm.
BASE: 550 €
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246 — LEITÃO & IR. - Grande jarra quadrada em
prata
Prata portuguesa, contraste javali I 916 (18871937), 1º Título, marca de ourives de ‘Leitão &
Ir., Lisboa’, decoração incisa e relevada de cartelas
e elementos vegetalistas. Sinais de uso. Peso
aprox.:1414g. Dim.:32,5cm.
BASE: 600 €
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249 — Prato marcador em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833
(1938-1984), decoração lisa com bordo
gomado e relevado. Sinais de uso. Peso
aprox.:628g. Dim.:29,5cm.
BASE: 300 €

250 — Prato de arroz em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833
(1938-1984), decoração lisa com bordo
gomado e relevado. Sinais de uso. Peso
aprox.:1247g. Dim.:34,7cm.
BASE: 600 €

251 — Grande prato de arroz em
prata
Prata portuguesa, contraste águia
833 (1938-1984), decoração lisa com
bordo gomado e relevado. Sinais de
uso. Peso aprox:1472g. Dim.:38,2cm.
BASE: 650 €
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252 — Salva bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração incisa de cartela vegatalistas com
gradinha vazada com veados. Sinais de uso. Peso
aprox.:1433g. Dim.:30,5cm.
BASE: 700 €

253 — TOPÁZIO - Caneca em cristal com tampa
em prata
Garrafa em cristal lapidado, com tampa em prata
portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984),
marcada ‘Topázio’, relevada com querubins, tampa
com leão. Sinais de uso. Dim.:28cm.
BASE: 200 €

254 — TOPÁZIO - Taça em cristal e prata
Cristal recortado e lapidado com base em prata
portuguesa, contraste águia 925 (após 1985 ),
marcada ‘Topázio’. Pequenas falhas no bordo.
Dim.:25,5cm.
BASE: 225 €

255 — Prato coberto em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1987),
lisa com bordos gomados e relevados. Sinais de uso.
Peso aprox.:1065g. Dim.:25cm.
BASE: 500 €
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256 — Gomil em prata Espanhola
Prata espanhola 915, contraste pentagrama,
marca de ourives, decoração relevada de gomos
espiralados. Sinais de uso. Peso total.:667g.
Dim.:28cm.
BASE: 325 €

258 — Jarra em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), gomada e recortada com decoração incisa
de volutas e concheados. Base desnivelada. Peso
aporx.:308g. Dim.:15,3cm.
BASE: 150 €
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257 — Suporte para garrafa de vinho em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984),
com decoração encanastrada de fitas e fios torcidos.
Mínimos defeitos. Peso aprox.:467g. Dim.:28,5cm.
BASE: 250 €

259 — Salva bilheteira estilo D. João V em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração recortada e relevada de volutas,
concheados e flores, estilo D. João V, com três pés.
Sinais de uso. Peso aprox.:797g. Dim.:40,5cm.
BASE: 400 €

260 — Par de castiçais de dois lumes em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração imcisa de comteados e flores.
Sinais de uso. Peso aprox.:444g. Dim.:24,5cm.
BASE: 225 €

261 — JOSÉ ROSAS - Base para garrafas em prata
e madeira
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984),
marca de ourivesaria ‘José Rosas & Cº, Porto’,
bordo de godrões. Sinais de uso. Dim.:16cm.
BASE: 80 €

262 — Par de jarras ‘uva e parra’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985),
decoração incisa de uva e parra. Peso aprox.:437g.
Dim.:14cm.
BASE: 320 €

263 — Taça de pés em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (1938-1984),
1º Título, gomada com elementos vegetalistas
incisos e bordos de grodões, assente em três pés.
Sinais de uso. Peso aprox.:446g. Dim.:18cm.
BASE: 200 €
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264 — Cesto com asa em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração vazada de frutos e relevada
com volutas e concheados. Sinais de uso. Peso
aprox.:356g. Dim.:26,5cm.
BASE: 180 €

266 — Taça oval em prata
Prata portuguesa, contraste águia
833 (1938-1984), bordo recortado,
decoração incisa e relevada de
volutas e concheados. Sinais de uso.
Peso aprox.:729g. Dim.:41cm.
BASE: 350 €
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265 — Salva bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração recortada e relevada de volutas
e elementos vegetalistas, com quatro pés. Sinais de
uso. Peso aprox.:1027g. Dim.:45cm.
BASE: 500 €

268 — Pequeno porta-retratos
em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
decoração relevada de
girassóis. Sinais de uso. Peso
aprox.:28,3g. Dim.:15x10cm,
interior:12,8x7,8cm.
BASE: 80 €

269 — Porta-retratos em prata
Moldura em prata
portuguesa, contraste águia
833 (1938-1984), decoração
lisa. Sinais de uso. Peso
aprox.:18,2g. Dim.:13,5x9cm;
interior:12x7,5cm.
BASE: 100 €

271 — Porta-retratos em prata
Moldura em prata portuguesa, contraste águia
833 (1938-1984), decoração vegetalistas incisa e
bordo de godrões. Sinais de uso. Peso aprox.:423g.
Dim.28,5x23cm; interior:23,5x17,5cm
BASE: 350 €

270 — Porta-retratos em prata
lisa
Moldura em prata portuguesa,
contraste águia 833 (19381984), marcado ‘Ayres,
Porto’,decoração lisa. Sinais de
uso. Peso aprox.:191g. Dim.:25,
5x18,5cm;interior:22,5x16cm.
BASE: 280 €

272 — Tinteiro em mármore e prata
Tinteiro em vidro, com tampas e aplicações em prata
francesa, relevada, séc.XIX, com pedestal com águia,
base em mármore. Sinais de uso. Dim.:30cm. Ao
abrigo DL 120/2017.
BASE: 250 €

267 — Bengala com castão em prata
Bengala em madeira, com castão
em prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937), relevada
com flores e volutas. Sinais de uso.
Dim.:91cm.
BASE: 200 €
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273 — Caixa redonda em prata
com retrato feminino
Prata dourada portuguesa,
contraste águia 833 (19381984), decoração relevada de
volutas e concheados, com
retrato de figura feminina na
tampa. Sinais de uso, desgaste
no dourado. Peso total:421g.
Dim.:11,5cm.
BASE: 225 €

274 — Guarda-jóias em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia 833
(1938-1984), decoração
vegetalista incisa, retrato
oval de figura feminina
na tampa, com chave
e inteior em veludo
vermelho. Sinais de
uso. Peso total:520g.
Dim.:15,5cm.
BASE: 325 €

276 — CHRISTOFLE Par de castiçais em metal
prateado
França, fabrico de Christofle
(reg.1935), ref.2319561 e
2319562, de cinco lumes,
em metal relevado com
elementos vegetalistas e
conteados. Marcada. Sinais
de uso. Dim.:33,5cm.
BASE: 700 €
275 — FERREIRA
MARQUES - Caixa
de jóias em prata
com pintura de Isaac
Seruya
Prata e prata dourada
portuguesa, contraste
águia 833 (19381984), marca de
ourivesaria Ferreira
Marques, decoração
vegetalista incisa,
pintura galante na
tampa, assinada, pés
de garra, inteior
almofadado.Sinais de
uso. Peso total:1135g.
Dim.:18cm.
BASE: 500 €
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277 — Grande Samovar
triplo
Em casquinha Inglesa,
c.1900, com três samovares,
decoração incisa e relevada
com pés de garras e
pegas com carrancas,
frisos relevados, estilo
Neoclássico. Sinais de uso.
Dim.:60x45x37cm.
BASE: 1500 €
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282 — Travessa oval em
prata
Prata portuguesa,
contraste águia 916
(1938-1984), 1º Título,
decoração lisa com
bordo reevado. Sinais de
uso. Peso aprox.:1213g.
Dim.:44cm.
BASE: 600 €
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278 — CHRISTOFLE - Licroreiro
França, fabrico de Christofle (reg.1935),
ref.933183, metal prateado, gomado com bordo
de contados e garrafas em vidro. Sinais de uso.
Dim.:31,5cm.
BASE: 400 €

279 — Taça em cristal e prata italiana
Taça em cristal com friso e prata italiana, contraste
águia 925 (após 1985), marca de ourivesaria
‘Maria Cristina Sterling’, decoração recortada e
relevada de heras. Dim.:22,5cm.
BASE: 200 €

280 — Bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (19381984), decoração incisa de elementos vegetalista,
gradinha vazada com animais e pés de concheados.
Sinais de uso. Peso aprox.:980g. Dim.:30,5cm.
BASE: 400 €

281 — Duas jarras e taça em cristal e prata
Prata espanhola 915, contraste pentagrama, e
cristal lapidado. Defeitos e mínimas falhas no
cristal. Dim.:de 25,5cm a 31,5cm.
BASE: 150 €

283 — TANTALUS - Licoreiro
Inglaterra, séc.XX, em metal plaqué a prata,
patente de ‘Betjemann’s, ref.1409, garrafas
em vidro lapidado. Marcado. Sinais de uso.
Dim.:30x34,5cm.
BASE: 600 €

284 — Seis copos e garrafa em cristal e prata
Copos e garrafa em cristal lapidado com monture
em prata europeia. Sinais de uso. Dim.copos:9,5cm,
garrafa:21,5cm. Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017.
BASE: 200 €
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285 — Três canecas em vidro e base em prata
Em vidro lapidado com monture em prata
espanhola 925 e 915, contraste pentagrama. Sinais
de uso. Dim.:11cm a 23,5cm.
BASE: 450 €

286 — Fruteiro em cristal e prata
Taça em cristal moldado, com monture em prata
espanhola 915, contraste pentagrama, marca de
ourives. Sinais de uso. Dim.:36cm.
BASE: 200 €

289 — Cesto em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 833 (1938-1984)
decoração lisa e fenestrada na
aba e asa. Sinais de uso. Peso
aprox.:427g. Dim.:24,5cm.
BASE: 300 €

292 — Especieiro em prata e
vidro
Prata portuguesa, contraste
águia 835 (após 1985),
recortado e relevado com
volutas e flores, frasco em vidro
gomado. Sinais de uso. Peso total
aprox.:88g. Dim.:15cm.
BASE: 150 €

287 — FAIB - Três tabuleiros em metal dourado
Italia, c.1970, fabrico de FAIB, em metal
dourado, com bordos moldurados. Sinais de uso.
Dim.:30x21cm e 50x35,5cm.
BASE: 200 €
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290 — MANUEL ALCINO Taça em porcelana e prata
Taça em porcelana, decoração
polícroma e a ouro, Companhia
das Índias, brasão de armas reais
portuguesas ao centro, base em
prata portuguesa, contrastes
águia 925 (após 1985), marca
de ourives de Manuel Alcino &
Filhos (reg.1986).Sinais de uso.
Dim.:12cm.
BASE: 30 €
293 — Pequena jarra em prata
Prata portuguesa, contraste
águia 925 (após 1985),
decoração incisa e relevada de
volutas e elementos vegetalistas.
Sinais de uso. Peso aprox.:152g.
Dim.:14,5cm.
BASE: 60 €

291 — Prato em porcelana da
Vista Alegre e prata
Prato em porcelana da Vista
Alegre, decoração ‘Blue Canton’.
Marcada Ed. Mottahedeh, com
monture em prata portuguesa,
contraste águia 925 (após 1985).
Sinais de uso. Dim.:20,5cm.
BASE: 130 €

294 — Palmatória em prata
Prata portuguesa, contraste
javali II 833 (1887-1937),
decoração recortada, vazada
e relevada de volutas e flores.
Sinais de uso. Peso aprox.:132g.
Dim.:19cm.
BASE: 100 €

288 — Dois tabuleiros em metal prateado
Tabuleiro em metal prateado, França, um marcado
‘Ste.NPA’, bordos de conteados. Sinais de uso.
Dim.:25,5x20,5cm e 27,5x22,5cm.
BASE: 50 €
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295 — Cigarreira e caixa de
toilette em prata
Prata e prata dourada
portuguesa, contraste javali II
833 (1887-1937), decoração
incisa e relevada, caixa toilette
com espelho no interior e alça,
marcas possessórias, espelho
partido. Peso total aprox.:289g.
Dim.:10cm e 12cm.
BASE: 130 €

296 — Cigarreira e porta-cartões
em prata
Prata portuguesa, contrastes
javali II 833 (1887-1937) e águia
925 (após 1985), decoração
escovada e canelada, marcas
possessórias. Sinais de uso. Peso
aprox.:174g. Dim.:9,5cm e 12cm.
BASE: 70 €

298 — Frasco de sais em vidro e prata francesa
Frasco em vidro com monture em prata francesa,
contraste cabeça de javali (reg.1838), decoração
incisa. Sinais de uso. Dim.:11,5cm.
BASE: 80 €

300 — VULCAIN
- Relógio de
Senhora em ouro
Relógio de pulso,
movimento
mecânico de
cordão manual,
com caixa em
ouro branco,
contratse
formiga 800 e
galo, cravejado
com diamantes,
várias lapidações,
bracelete em
cordão preto.
Sinais de uso. Peso
total:16,2g Dim.
caixa:2,5x1cm.
BASE: 500 €

297 — Cigarreira em prata
inglesa
Prata inglesa 925, contraste de
Birmingham 1934, marca de
ourives de John Henry Wynn,
decoração guilhoché. Sinais de
uso. Peso aprox.:108g. Dim.:9cm.
BASE: 50 €

299 — Relógio de mesa maçónico em prata
Relógio em prata, em forma de pirâmide, interior
com símbolos da maçonaria e ponteiros relevados.
Sinais de uso. Peso total:261g. Dim.:8cm. Ao abrigo
do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 350 €

301 — VACHERON
CONSTANTIN Relógio de Senhora
Relógio de pulso, caixa
em ouro contraste
francês cabeça de águia
(reg.1838), cravejado
com diamantes,
movimento mecânico
de corda manual,
ref.501062, bracelete
em pele de cor castanha.
Sinais de uso. Dim.
caixa:3,5x3,2cm.
BASE: 3250 €

302 — CARTIER
- Relógio de pulso
Santos
Relógio de pulso,
Santos de Cartier,
em aço, movimento
mecânico
automático,
ref.138453XX,
coroa com espinéla
sintética, vidro
em cristal de
safira, em marcha.
Marcado. Sinais de
uso. Dim. Caixa
aprox.:3,5x4cm.
BASE: 4000 €

303 — CARTIER - Isqueiro
Isqueiro em metal escovado com aplicação de
parafusos dourados, modelo must de Cartier,
ref.86755L, com estojo. Marcado. Sinais de uso.
Dim.:6cm.
BASE: 250 €
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304 — Par de jarrões ‘Samurai’ da Vista Alegre
Par de potes em porcelana moldada, decoração
policroma e a ouro. Marca 1980-1992. Dim.: 47,5
cm.
BASE: 100 €

305 — Floreira elefante da Vista Alegre
Floreira / escultura em porcelana moldada,
decoração policroma e a ouro. Marca 1980-1992.
Pequeno restauro na tromba. Dim.: 41 cm.
BASE: 400 €

306 — Par de jarras da Vista Alegre
Par de jarras em porcelana moldada, decoração
policroma e ouro, marca 1971-1980. Dim.: 36 cm.
BASE: 200 €

307 — Par de grandes potes da Vista Alegre
Par de potes em porcelana moldada, decoração
policroma e a ouro. Marca 1968-1971. Dim.: 47
cm.
BASE: 150 €

308 — Par de talhas da Vista Alegre
Par de talhas em porcelana moldada, decoração
policroma e a ouro com flores. Marca 1980-1992.
Dim.: 26 cm.
BASE: 100 €

309 — Quatro covilhetes vieiras da Vista Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração polícroma e a
ouro. Marcadas. Dim.: 21cm.
BASE: 180 €

310 — Jarra ânfora da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração
polícroma e a ouro, asas relevadas. Marcas 19711980. Dim.: 34 cm.
BASE: 75 €

311 — Par de jarras ânforas da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração
polícroma e a ouro, asas relevadas. Marcas 19681971 e 1971-1980. Dim.: 34 cm.
BASE: 150 €
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315 — ‘Pato em voo’ da Vista Alegre
Biscuit moldado e relevado da Vista Alegre,
decoração policroma, pintada à mão por
M.Duarte, 1982. Marca incisa 1968-1971.
Dim.:21cm
BASE: 200 €

312 — Oito pratos Colecção Aves de caça Vista Alegre
Conjunto de oito pratos em porcelana da Vista Alegre, decoração policromna e a ouro. Edição Especial,
data de 1986/87. Dim.: 25,5cm.
BASE: 500 €

316 — Faisão da Vista Alegre
Escultura em porcelana moldada e relevada
da Vista Alegre, decoração polícroma.
Marca 1947-1968. Dim.: 40 cm.
BASE: 180 €

313 — Grupo de Catatuas
da Vista Alegre
Escultura de Joaquim
de Andrade em biscuit
moldado e relevado da
Vista Alegre, decoração
polícroma, pintada à mão.
Marca 1968-1971 e 19711980. Restauro na cauda.
Dim.: 50,5 cm.
BASE: 650 €
317 — Faisão da Vista Alegre
Escultura em porcelana moldada e relevada da
Vista Alegre, decoração polícroma. Marca 19471968. Dim.: 40 cm.
BASE: 180 €

314 — Pato Real em biscuit da Vista Alegre
Escultura de Arlindo Manuel Filipe, em biscuit
moldado e relevado, decoração policroma, pintada à
mão. Série limitada e numerada de 350 exemplares.
Exemplar nº 178. Marcada e datada de 1996. Dim.:
30 cm.
BASE: 750 €

88

318 — Faisão da Vista Alegre
Escultura em porcelana moldada e relevada da
Vista Alegre, decoração polícroma. Marca 19471968. Dim.: 40 cm.
BASE: 180 €
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319 — Grupo escultórico
‘Pardalada’ da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado
e relevado da Vista Alegre,
decoração polícroma. Marca
1968-1971. Dim.:19,5cm.
BASE: 160 €

320 — Alvéola-branca em biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit moldado e relevado pintado à
mão com a representação de uma ave característica
do território nacional, col. Aves de Portugal, ed.
Limitada 143/250. Marcada. Dim.: 16,5 cm
BASE: 300 €
326 — Impala macho da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista Alegre, decoração
polícroma. Marca 1947-1968. Pequeno restauro num chifre.
Dim.: 25cm.
BASE: 160 €
325 — Águia Real da Vista Alegre
Escultura de Armando Mesquita em biscuit
moldado e relevado da Vista Alegre, pintado à mão.
Marca 1968-1971 e 1971-1980. Dim.:26cm.
BASE: 350 €

321 — Três aves em biscuit da Vista Alegre
Três esculturas em biscuit da Vista Alegre,
decoração monocroma a branco. Marca 19681971. Dim.: de 9 a 11cm.
BASE: 70 €
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322 — Duas aves em biscuit da Vista Alegre
Duas esculturas em biscuit moldado,carriça e
colibri, decoração policroma. Marca 1947-1968.
Dim.: 16,5cm.
BASE: 150 €

327 — Serviço de jantar da Vista Alegre
Decoração polícroma e a ouro com motivos vegetalistas, composto por serviço de jantar, chávenas de chá e
de café. Sinais de uso. Marca 1922-1947. Dim.: 40 cm (travessa).
BASE: 600 €
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328 — Conjunto de chávenas de chá e pratos de
sobremesa ‘flores’ da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração
relevada policroma e a ouro, ‘flores’, conjunto de
onze chávenas com pires e onze pratos de sobremesa.
Marca 1922-1947. Dim.: de 11,5 a 18 cm.
BASE: 200 €

329 — Urna da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista
Alegre, decoração polícroma e
a ouro, asas relevadas. Marca
1992-1997. Dim.: 34,5 cm.
BASE: 120 €
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330 — Duas ânforas da Vista
Alegre
Porcelana moldada da Vista
Alegre, decoração polícroma e
a ouro, asas relevadas. Marcas
1922-1947. Dim.: 33 cm.
BASE: 200 €

331 — Urna da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista
Alegre, decoração polícroma e a
ouro, asas relevadas. Restauro
no pé. Marca 1881-1921. Dim.:
34,5 cm.
BASE: 120 €

332 — Par de jarras ‘Vasos Braga’ da Vista Alegre
Porcelana moldada, decoração polícroma com
flores e a ouro. Marca 1968-1971. Dim.: 17 cm.
BASE: 100 €

333 — Par de jarras ‘Vasos Braga’ da Vista Alegre
Porcelana moldada, decoração polícroma com
flores e a ouro. Marca 1971-1980. Dim.: 14 cm.
BASE: 80 €

334 — Dois cachepots da Vista Alegre
Dois cachepots em porcelana moldada, decoração
policroma e a ouro. Marca 1947-1968. Dim.: 17
e 20 cm.
BASE: 70 €

336 — Talha e travessa ‘Dallas’ da Vista Alegre
Talha Magnólia e travessa Dallas em porcelana
da Vista Alegre, decoração polícroma e ouro,
travessa edição limitada 2120/2500 do Clube de
Coleccionadores de 1987. Marca 1980-1992. Dim.:
26 e 27,5cm
BASE: 150 €
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337 — Nossa Senhora da
Apresentação em biscuit
Escultura em biscuit da Vista
Alegre, decoração monocroma a
branco. Marca 1971-1980. Dim.:
31 cm.
BASE: 100 €

338 — Peixeira do Porto da Vista Alegre 339 — Peixeira do Porto da Vista Alegre
Escultura de Augusto Gomes de Oliveira, Escultura de Augusto Gomes de Oliveira,
(1910-1976), modelo criado em 1931,
(1910-1976), modelo criado em 1931,
em porcelana moldada e relevada,
em porcelana moldada e relevada,
decoração polícroma não original.
decoração polícroma não original.
Marca 1971-1980. Dim.: 43 cm.
Marca 1971-1980. Dim.: 43 cm.
BASE: 650 €
BASE: 650 €
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340 — Par de jarras Velho
Paris
Porcelana moldada e
relevada francesa, séc.
XIX, decoração vegetalista
polícroma e a ouro. Dim.:
30 cm.
BASE: 180 €

341 — Taça em porcelana da Vista Alegre
Porcelana moldada e vidrada da Vista Alegre,
decoração a azul e a ouro. Dupla marca de 19801992 e 1992-1997. Dim.: 22,5cm.
BASE: 250 €

342 — Talha Silvério da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista Alegre,
decoração polícroma e a ouro, pintada à mão.
Marca 1980-1992. Dim.:25cm.
BASE: 500 €
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343 — Terrina com apresentador da Vista Alegre
Terrina com apresentador em porcelana moldada,
decoração policroma e a ouro. Marca 1947-1968.
Dim.: 37 cm.
BASE: 250 €

344 — Talha Ana Maria da Vista Alegre
Talha em porcelana moldada, decoração policroma e
a ouro com motivos vegetalistas. Marca 1947-1968.
Dim.: 35 cm.
BASE: 700 €

345 — Par de Vasos
Quinta do Hilário
da Vista Alegre
Porcelana moldada
e relevada da Vista
Alegre, decoração
a azul e branco,
Adaptação de
peças de cerâmica
portuguesa do séc.
XVIII, pertencentes
à colecção Bustorf
Silva. Edição
Especial 2003,
marcadas e
numeradas 232/250.
Dim.: 26 cm.
BASE: 500 €
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346 — Paliteiro cão em
porcelana
Em porcelana vidrada, moldada
e relevada, atribuível a Vista
Alegre, decoração policroma e a
ouro. Dim.: 11 cm.
BASE: 90 €

347 — Paliteiro publicitário
‘GALLO’ em biscuit
Em biscuit moldado e relevada,
decoração policroma, com
inscrição publicitária ‘Vinho do
Porto e Colares Gallo - Silva
Araujo & Comp.’. Sinais de uso.
Dim.: 14 cm.
BASE: 90 €

349 — Conjunto de chávenas de chá e pratos de
sobremesa ‘lacinhos’ da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração
relevada policroma e a ouro, dita ‘lacinhos’,
conjunto de onze chávenas, dez pires e onze pratos
de sobremesa. Marca 1922-1947. Dim.: de 12 a
18,5 cm.
BASE: 150 €

348 — Lamparina de quarto
‘cabana’ da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada
da Vista Alegre, decoração
polícroma pintada à mão, pomo
da tampa forma de cão. Marca
1881-1921. Pequeno restauro no
tampa. Dim.: 23,5cm.
BASE: 100 €

350 — Taça de aperitivos Leitão & Irmão, porcelana
Húngara
Taça de paritivos em porceçana Húngara, decorção
polícroma e a ouro, com aves, monture em prata
portuguesa, contraste 833 (1938-1984), marca
de ourives de Leitão & Irmão. Marcada ‘Herend
Hungaria,1942’. Pequeno restauro na ave.
Dim.:33cm.
BASE: 250 €
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351 — Floreira arte nova em biscuit
Floreira escultura em biscuit da Bohemia, fabrico
de Turn-Teplitz, RStK. Decoração policroma.
Marcado na base. Pequenos defeitos e restauros.
Dim. 40 cm.
BASE: 120 €

352 — Centro de mesa ‘cisne com querubim’ em
porcelana
Floreira escultura em porcelana alemã, séc.XIX/XX,
decoração relevada e policroma, marca na base.
Pequenos defeitos. Dim.: 30 cm.
BASE: 150 €

355 — Tinteiro bateau em porcelana
Porcelana francesa Sévres, séc.XIX, pintura
polícroma com flores, aplicações em metal, marca
na base. Pequeno restauro. Dim.: 23 cm.
BASE: 120 €

356 — Par de jarras em porcelana ‘Velho Paris’
Porcelana moldada francesa, séc.XIX, bordo e asas
recortadas, decoração relevada, polícroma e a ouro,
reserva central com flores. Ligeiro desgaste no ouro.
Dim.: 35 cm.
BASE: 200 €

353 — Escultura ‘meninos com galinha’ em biscuit
Escultura em biscuit francês, séc.XIX/XX,
monture em bronze. Defeitos consolidados. Dim.:
21 cm.
BASE: 30 €

354 — Casal de músicos em biscuit
Par de esculturas em biscuit alemão, inicios séc.
XX, representando casal de musicos, decoração
polícroma. Marcadas ‘H.N.N.’. Dim.: 37,5 cm
BASE: 250 €

357 — Covilhete em porcelana de Meissen
Alemanha, fabrico de Meissen, séc.XIX, decoração
policroma e a ouro, reserva com figuras em
paisagem e flores. Marcado na base. Dim.: 24 cm.
BASE: 150 €

358 — Candeeiro de mesa romântico
Porcelana moldada francesa, séc.XIX, decoração
polícroma e a ouro, reserva com motivos
vegetalistas e com querubim, monture em bronze
relevado. Candeeiro a petróleo adaptado a
electricidade. Sinais de uso. Dim.: 45 cm.
BASE: 200 €
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359 — Par de jarras
em porcelana Velho
Paris
Porcelana moldada
francesa, séc.XIX,
asas figurativas,
decoração
polícroma e a
ouro, reserva
central com figura.
Pequeno restauro
antigo, pequena
esbeiçadela. Dim.:
39 cm.
BASE: 300 €

361 — Relógio de
suspensão estilo Louis XV
França,séc.XIX/XX,
relógio em cerâmica
com monture em bronze
dourado, decoração
vegetalista. Sinais de uso.
Dim.: 60 cm.
BASE: 300 €

360 — Relógio de mesa em porcelana ‘figuras galantes’
Porcelana francesa, séc.XIX, vazada e relevada, decoração
polícroma e a ouro estilo rococó, encimado por grupo
escultórico ‘casal galante’. Sinais de uso, cabelos, pequenas
falhas, falta máquina. Dim.: 51 cm.
BASE: 250 €
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362 — Par de ânforas
em porcelana de Paris
Porcelana francesa,
‘Porcelaine de Paris’,
séc.XX, monture
em bronze dourado,
decoração polícroma,
reservas com
paisagens e figuras
galantes, assinadas,
marcadas. Dim.: 41
cm.
BASE: 400 €

363 — Ânfora em
porcelana e bronze
Porcelana francesa
atribuível a Sèvres,
decoração monocroma
a azul cobalto, monture
em bronze dourado
vegetalista, asas pescoço
de cisne. Restauro na
tampa. Dim.: 52,5 cm.
BASE: 200 €

364 — Jarra com monture em bronze
Porcelana francesa, decoração monocroma a azul
cobalto atribuível a Sèvres, monture em bronze
dourado. Dim.: 34 cm.
BASE: 200 €
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365 — Doze
pratos ‘peixes’
em porcelana de
Meissen
Alemanha, fabrico
de Meissen,
inicios séc.XX,
conjunto de doze
pratos ladeiros,
decoração
relevada e
policroma com
peixes, aba com
insetos. Marcados.
Dim.: 25,5 cm.
BASE: 400 €

367 — Espelho de mesa oval em porcelana
Espelho de mesa em porcelana alemã, séc.XIX/
XX, decoração relevada com flores e querubins,
montado em estrutura de madeira. Pequenos
defeitos. Dim.: 46x34 cm.
BASE: 100 €
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369 — Grande dandeeiro em porcelana francesa
Porcelana moldada francesa, séc.XIX, decoração polícroma
e a ouro de motivos vegetalistas e com figura feminina com
querubim, monture em bronze relevado, globo em vidro,
adaptado para electricidade. Sinais de uso. Dim.: 76 cm.
BASE: 350 €

370 — Par de jarras em porcelana com campânulas
Par de jarras em porcelana moldada francesa, séc.XIX, decoração
relevada, polícroma e a ouro, reserva central com figuras galantes,
campânulas em vidro soprado e bases em madeira, flores
artificiais. Sinais de uso. Dim. Total: 82 cm.
BASE: 1800 €

368 — Placa ‘querubins’ em porcelana KPM
Placa em porcelana alemã de KPM (Königliche
Porzellan Manufaktur), séc.XIX, pintura assinada e
datada de 1884. Emoldurado. Dim.: 33,5x28,5 cm
(placa).
BASE: 150 €
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371 — JÚLIO RESENDE (1917-2011) - Grande mural de azulejos
Importante painel mural de azulejos pintados à mão pelo Artista, fabrico de Viúva
de Lamego. Assinado e datado de 1998. Encomenda directa ao Artista pelo actual
proprietário. 16 painéis aplicados em suporte encastrável. Dim. Mancha:23,15m2
(232x998cm); não pintado:28m2 (232x1208cm)
BASE: 200000 €
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399 — JOSÉ FRANCO (19202009) - Figura com cesta de
flores
Escultura em barro popular,
assinado. Sinais de uso, pequenas
falhas. Dim.: 30,5 cm.
BASE: 250 €

400 — JOSÉ FRANCO (19202009) - Figura masculina com
burro
Escultura em barro popular,
assinado. Sinais de uso, pequenas
falhas e defeitos. Dim.: 19 cm.
BASE: 200 €

402 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Três figuras
femininas
Três esculturas em barro popular, assinadas. Sinais
de uso, pequenas falhas e defeitos. Dim.: de 19,5 a
23,5 cm.
BASE: 350 €
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401 — JOSÉ FRANCO (19202009) - Figura com cântaro
Escultura em barro popular,
assinado. Sinais de uso, pequenas
falhas. Dim.: 22 cm.
BASE: 200 €

404 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Presépio
Grupo escultórico em barro popular, assinado.
Sinais de uso. Dim.: 30 cm.
BASE: 300 €

405 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - São
Francisco
Escultura em barro popular, assinado. Sinais de uso,
pequenas falhas e defeitos. Dim.: 27 cm.
BASE: 200 €

406 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Santo
António
Escultura em barro popular, assinado. Sinais de
uso, falta uma mão no Menino. Dim.: 38 cm.
BASE: 250 €

407 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Nossa
Senhora da Conceição
Escultura em barro popular, assinado. Sinais de uso,
pequenas falhas e defeitos. Dim.: 35 cm.
BASE: 250 €

403 — JOSÉ FRANCO (1920-2009) - Figura
feminina com burro
Escultura em barro popular, assinado. Sinais de uso,
pequenas falhas e defeitos. Dim.: 26 cm.
BASE: 200 €
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408 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - São
João
Escultura em barro popular vidrado, assinada RR.
Sinais de uso. Dim.: 27 cm.
BASE: 250 €

410 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - Diabo
Escultura em barro popular vidrado, assinada RR.
Sinais de uso. Dim.: 24 cm.
BASE: 250 €
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409 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - São
Pedro
Escultura em barro popular vidrado, assinada RR.
Sinais de uso. Dim.: 26 cm.
BASE: 250 €

412 — Paliteiro sapateiro em
faiança das Caldas
Escultura paliteiro em faiança
das Caldas, fabrico Eduardo
Elias, meados séc.XX, decoração
polícroma. Marcada. Sinais de
uso. Dim.: 12,5 cm.
BASE: 280 €

413 — Tinteiro ‘frade’ em
faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha,
inicios séc.XX, decoração
polícroma e desvidrada em
forma de cabeça, tampa
rematada por mosca. Pequenos
defeitos. Dim.: 10 cm.
BASE: 130 €

414 — Zé Povinho das papas
Escultura em faiança das
Caldas, séc.XX, representando
Zé Povinho a mexer tachos de
papas, decoração polícroma
vidrada e desvidrda. Dim.: 9 cm.
BASE: 150 €

415 — Aneleira figurativa ‘Maria
Paciência’
Aneleira figurativa em faiança
das Caldas, meados séc.XX,
representando Maria Paciência,
decoração polícroma vidrada
e desvidrada. Verso sem roupa
interior. Pequenos defeitos. Dim.:
13 cm.
BASE: 150 €

416 — Quatro esculturas
‘enchidos e bacalhau’ em faiança
das Caldas
Faiança vidrada das Caldas
da Rainha, séc.XX, decoração
polícroma. Sinais de uso. Dim.:
de 15,5 a 42 cm.
BASE: 120 €

417 — Garrafão ‘verga’ em
faiança das Caldas
Fabrico de Herculano Rodrigues
Serra, séc.XIX, decoração
relevada simulando verga.
Marcada na base. Sinais de uso.
Dim.: 29,5 cm.
BASE: 200 €

411 — JULIA RAMALHO (n.1946) - ‘Preguiça’
Escultura em barro popular vidrado, assinado.
Dim.: 39 cm.
BASE: 120 €
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418 — Caixa ‘caçador’ em
faiança das Caldas
Caixa escultura em faiança das
Caldas da Rainha, séc.XIX/XX,
decoração relevada e polícroma
vidrada. Sinais de uso. Dim.: 21
cm.
BASE: 250 €

419 — Paliteiro galo em faiança
Paliteiro escultura em faiança pó
de pedra, séc.XIX/XX, atribuível
às olarias de Mafra, decoração
polícroma. Sinais de uso. Dim.:
22 cm.
BASE: 120 €

421 — Cabeça de bode floreira em faiança das
Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, inicios séc.XX,
decoração vidrada em alto relevo. De fixar na
parede. Sinais de uso. Dim.: 14 cm.
BASE: 80 €

420 — Cabeça de cavalo em
faiança de Belo
Escultura em faiança das Caldas,
fabrico de Belo,c.1930-40,
decoração polícroma, de fixar
na parede. Marcado. Pequenas
falhas. Dim.: 14 cm.
BASE: 90 €

423 — Prato ‘musgo’ em faiança de Manuel
Mafra
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de
Manuel Mafra, séc.XIX, representando lagarto,
escaravelhos, sapo e cobra entre musgo. Minima
falha. Dim.: 24cm.
BASE: 450 €

422 — Terrina cabeça de javali em faiança das
Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Bordalo
Pinheiro, c.1980, decoração polícroma vidrada em
alto relevo. Dim.: 39 cm.
BASE: 150 €

424 — Prato ‘musgo’ em faiança de Manuel Mafra
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Manuel
Mafra, séc.XIX, representando lagartos e cobra
entre musgo. Marcado. Dim.: 23 cm.
BASE: 500 €
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425 — Grande caneca ‘musgo’ de Manuel Mafra
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Manuel
Mafra, séc.XIX, decoração polícroma em relevo
representando crocodilos, largarto e borboleta em
musgo, asa moldada em forma de lagarto, tampa
encimada por tartaruga. Minimos restauros. Dim.:
40 cm.
BASE: 750 €
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426 — Jarro em faiança
das Caldas
Faiança das Caldas,
fabrico atribuível a
Manuel Mafra, séc.XIX,
decoração polícroma e
relevada, com dragões,
figura feminina e
motivos vegetalistas.
Sinais de uso. Dim.: 29
cm.
BASE: 280 €

428 — Jarra ‘répteis’ em
faiança das Caldas
Faiança das Caldas,
fabrico atribuível
a José A. Cunha ou
Manuel Mafra, séc.XIX,
decoração polícroma
e relevada, com sapos,
lagartos, insectos, uvas
e parras. Sinais de uso.
Dim.: 29 cm.
BASE: 450 €

430 — Grande caixa répteis em faiança de Manuel Mafra
Faiança das Caldas, fabrico de Manuel Mafra, séc.XIX, representando, cobras, lagarto, sapo, uvas e
parras, conchas e buzios, tampa encimada por buzio com borboleta e cobra. Pequenas falhas, restauro
na tampa. Marcada na tampa. Dim.: 51 cm.
BASE: 2500 €

429 — Travessa estilo
Palissy em majólica
francesa, Choisy-Le-Roi
Cerâmica francesa,
séc.XIX/XX, fabrico
de Hautin Boulenger
& Cie. Choisy-LeRoi, decoração em
alto relevo com
peixes, mariscos, sapo,
tartaruga, cacacol e
sapo. Marcada. Pequeno
defeito. Dim.: 42 cm.
BASE: 400 €

114

115

436 — Touro em faiança
das Caldas
Faiança das Caldas, fabrico
de Bordalo Pinheiro,
meados séc.XX, decoração
relevada polícroma vidrada
representando touro. Marca
circular. Dim.: 23 cm.
BASE: 200 €
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431 — Jarra râs em faiança de Rafael Bordalo
Pinheiro
Faiança das Caldas, fabrico de Rafael Bordalo
Pinheiro, decoração de escorridos a verde e alto
relevo com rãs. Marca da serpente, data de 1887.
Sinais de uso. Dim.: 27cm.
BASE: 380 €

432 — Jarra ‘conchas’ em faiança das Caldas
Faiança das Caldas, fabrico de Bordalo Pinheiro
meados séc.XX, decoração de vidrada e alto relevo
com conchas. Marca circular. Pequeno restauro
num pé e mínima falha no bordo. Dim.: 19 cm.
BASE: 250 €

434 — Porta-cartas ‘Fado’ em faiança de Manuel
Gustavo Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas, fabrico de Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro, decoração vidrada em alto
relevo. Assinado com monograma. Restauro Dim.:
20 cm.
BASE: 200 €

435 — Tinteiro em faiança de Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro e prata Leitão e Irmão
Fabrico de Bordalo Pinheiro, c.1906, decoração
relevada com Armas do Reino e das três Ordens
Militares, topo rematado por Coroa Real, monture
em prata contraste javali I 916 (1887-1937), 1º
Título, ‘Leitão & Ir., Lisboa’. Marcas na base.
Dim.:19cm.
BASE: 600 €

437 — MANUEL GUSTAVO BORDALO
PINHEIRO (1867-1920) - Grande prato de Caça
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Manuel
Gustavo Bordalo Pinheiro, decoração polícroma
vidrada em alto relevo com coelho e pombos
pendurados. Assinado, base com marca circular e
marca especial de 1900. Dim.: 45cm.
BASE: 1200 €

438 — Jarra ‘Santo António’ em faiança Bordalo
Pinheiro
Faiança das Caldas, fabrico de Bordalo Pinheiro,
meados séc.XX, decoração vidrada em alto relevo
com figura e inscrição Santo António de Lisboa,
marca circular. Minimas falhas. Dim.: 27 cm.
BASE: 350 €
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439 — Cinzeiro satirico da 2ª
GG em cerâmica das Caldas
Faiança das Caldas, séc.XX,
fabrico atribuível a Bordalo
Pinheiro, cinzeiro escultura
representando Adolf Hitler
a afogar-se, inscrição ‘Help’,
decoração polícroma. Dim.: 16
cm.
BASE: 350 €

440 — VASCO LOPES DE MENDONÇA (18831963) - Winston Churchill
Escultura caricatura de Winston Churchill em
faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Bordalo
Pinheiro, decoração polícroma vidrada, marcada.
Dim.: 27 cm.
BASE: 350 €
118

443 — Figura de
movimento ‘O
Sacristão’ em
faiança das Caldas
Faiança das Caldas
da Rainha, fabrico
de Jose A Cunha
Sucessor, inicios do
séc.XX, decoração
polícroma em
relevo, vidrada
e desvidrada,
inscrição na base ‘’O
Sacristão’. Marcada.
Dim.: 25 cm.
BASE: 350 €

444 — Figura de
movimento ‘Abade
tomando rapé’ em
faiança das Caldas
Faiança das Caldas
da Rainha, fabrico
de Bordalo Pinheiro,
meados séc.XX,
decoração polícroma
vidrada e desvidrada.
Base com marca
circular. Sinais de
uso. Dim.: 23,5 cm.
BASE: 350 €

445 — Garrafa gato
em faiança
Garrafa escultura em
faiança atribuível a
Porto ou Gaia, séc.
XIX/XX, decoração
polícroma. Sinais de
uso. Dim.: 25 cm.
BASE: 350 €

446 — Sevilhana em
cerâmica de Sacavém
Escultura em
faiança de Sacavém,
decoração policroma.
Marcada na base.
Dim.: 26 cm.
BASE: 150 €

441 — Bule ‘cara de toureiro com charuto’ em
faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico atribuível
a Bordalo Pinheiro, meados séc.XX, decoração
polícroma vidrada. Dim.: 23 cm.
BASE: 500 €
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451 — Painel de azulejos neoclássico
Portugueses, séc.XVIII, decoração vegetalista polícroma, tarja grega, painel composto por 60 azulejos
colados em madeira. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 153x68,5 cm.
BASE: 1000 €

447 — Azulejo de corda seca, séc.
XVI/XVII
Hispano-mourisco, séc.XVI/XVII,
barro polícromo relevado. Suporte
expositivo em acrilico e metal.
Sinais de uso. Dim.: 16x14 cm.
BASE: 150 €

448 — Azulejo de figura avulsa, séc.
XVII
Azulejo em faiança portuguesa,
fabrico de Lisboa, séc.XVII,
representando figura feminina.
Moldura em madeira entalhada.
Sinais de uso. Dim.: 13,5x13,2cm;
total: 22x21,5cm.
BASE: 120 €

449 — Azulejo barroco ‘rosto
de querubim’
Azulejo em faiança
portuguesa, séc.XVIII,
decoração a azul. Sinais de
uso, pequenos defeitos e faltas.
Dim. Aprox.: 14,5x14,5 cm.
BASE: 120 €

452 — Painel de azulejos Neoclássico
Portugueses, séc.XVIII, decoração vegetalista polícroma, painel composto por 45 azulejos colados em
madeira. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 124x69 cm.
BASE: 650 €

450 — Painel de azulejos ‘Esfinge’
Portugueses, séc.XVIII, decoração neoclássica representando esfinge e grinalda vegetalista polícroma,
painel composto por 15 azulejos soltos. Sinais de uso, pequenos defeitos e restauros. Dim.: 67,5x40,5
cm.
BASE: 300 €
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456 — Prato ‘cão’ em faiança de
Fervença
Fabrico atribuível a Fervença, séc.XIX,
decoração polícroma com cão. Sinais
de uso. Dim.: 31 cm.
BASE: 350 €

453 — Par de floreiras em faiança
Par de floreiras em faiança portuguesa,
fabrico atribuível a Lisboa séc..XVIII,
decoração vegetalista a azul. Defeitos.
Dim.: 17 cm.
BASE: 180 €

454 — Paliteiro ‘indígena’ em faiança
Faiança portuguesa do séc.XIX, fabrico
atribuível a Viana ou Gaia, representando
figura de indígena, decoração polícroma.
Pequenos defeitos. Dim.: 18 cm.
BASE: 300 €

457 — Grande palancana em faiança
‘ratinho’
Faiança de Coimbra dita ‘ratinho’, séc.
XIX, decoração polícroma vidrada
representando motivos vegetalistas. Sinais
de uso. Dim.: 37,5 cm.
BASE: 350 €

455 — Areeiro em faiança
Faiança portuguesa do séc. XVIII/XIX,
fabrico atribuível a Estremoz decoração
polícroma. Sinais de uso. Dim.: 9,5 cm.
BASE: 150 €
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458 — Prato em faiança ‘ratinho’
Faiança de Coimbra dita ‘ratinho’, séc.
XIX, decoração polícroma vidrada
representando motivos vegetalistas.
Pequenos repintes. Dim.: 36,5cm.
BASE: 350 €
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459 — F. GOLDSCHEIDER (1845-1897) - Talhante
Áustria, séc.XIX, terracota polícroma representando talhante e porco. Sinais
de uso, ligeiras falhas. Marcada. Dim.: 35 cm.
BASE: 150 €

460 — Par de bustos orientalistas em
terracota
Boémia, séc.XIX, terracota polícroma
representando busto feminino e busto
masculino do norte africano. Sinais
de uso, ligeiras falhas. Marcas. Dim.:
24 cm.
BASE: 300 €

462 — Grande prato
‘querubins’ em faiança
do Carvalhinho
Faiança portuguesa,
da fabrica do
Carvalhinho, meados
séc.XX, decoração
polícroma vidrada,
reserva central com
querubins, aba
vegetalista. Marcado
no verso. Dim.: 68
cm.
BASE: 600 €

463 — Par de jarrões
armoriados, Viuva
Lamego
Par de jarrões em
faiança vidrada
de Viuva Lamego,
c.1970/80, decoração
policroma com com
brasão de armas reais
portuguesas e flores.
Marcadas. Dim.: 66
cm.
BASE: 400 €

461 — Par de pratos ‘figuras’ em majolica da Boémia
Terracota da Boémia, séc.XIX, decoração polícroma representando cena doméstica. Sinais de uso. Dim.:
38,5 cm.
BASE: 200 €
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464 — Cadeirão estilo Louis XIV
Portugal, séc.XIX/XX, estilo
Louis XIV, cadeirão de braços
em nogueira entalhada, estofo
em tecido brocado, pregaria
em metal. Sinais de uso. Dim.:
115x63x61 cm.
BASE: 90 €

465 — Mesa de biblioteca
Portugal, séc.XX, mesa de jogo em nogueira, pé
torneado, tampo reversível, caixa com quatro
gavetas. Sinais de uso. Dim.: 102x56x52 cm.
BASE: 170 €

466 — Mesa de apoio
Portugal, séc.XIX, mesa de
apoio com duas gavetas, em
vinhático e marchetaria de
outras madeiras e metal, tampo
com florão. Sinais de uso, sinais
de xilófgps. Dim.: 81,5x55x38
cm.
BASE: 100 €

467 — Mesa gueridon
Francesa, séc.XIX/XX,
marchetaria em mogno e outras
madeiras, ferragens em metal,
tampo com mármore, gaveta.
Sinais de uso, tampo solto.
Dim.: 74x52x39 cm.
BASE: 100 €

469 — Canapé estilo Louis XVI estofado a petit point
Portugal, séc.XX, em nogueira entalhada, assento e costas estofadas com tapeçaria figurativa em petit point.
Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 85x181x56 cm.
BASE: 400 €

468 — Mesa redonda gueridon
Francesa, séc.XIX/XX,
marchetaria em raiz de nogueira,
mogno e outras madeiras,
ferragens em metal. Sinais de
uso. Dim.: 73,5x42,5 cm.
BASE: 60 €

470 — Par de fauteuils estilo Louis XV
Franceses, séc.XIX/XX, em madeira entalhada e
dourada, assento e costas estofadas em tecido com
bordados de flores. Sinais de uso, pequenos defeitos.
Dim.: 96x67x58 cm.
BASE: 300 €
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471 — Banqueta
Portugal, séc.XIX, em madeira ebanizada, assento
estofado a petit point, pés com rodizios. Sinais de
uso. Dim.: 51x58,5x43 cm.
BASE: 100 €
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472 — Oito
cadeirões estilo
Louis XVI
Portugal, séc. XX,
madeira entalhada
e pintada, estofos
em tecido
aveludado com
aplicação de
tachas metálicas.
Sinais de uso,
pequenos defeitos.
Dim.: 98x59x49
cm.
BASE: 400 €

480 — Mesa ‘breakfast table’ romântica
Inglaterra, séc.XIX, em mogno, coluna central
com quatro pés com rodizios, tampo basculante.
Sinais de uso. Dim.: 76x134 cm.
BASE: 500 €

474 — Maple
Portugal séc.XX, estofo em tecido aveludado,
tachas metálicas, pés em madeira. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 90x68x77 cm.
BASE: 70 €
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475 — Par de mesas guéridon
Francesas, séc.XX, estrutura em metal com
decoraçao vegetalista, cabeças de leão e pés de
bode, tampos em mármore. Ligeira oxidação. Dim.:
73x49 cm.
BASE: 500 €

482 — Móvel de apoio figurativo entalhado
França, inícios séc.XX, em mogno, porta
entalhada com figura. Sinais de uso. Dim.:
116x72x42 cm.
BASE: 200 €

481 — Mesa apoio porta pautas
Inglesa, séc.XIX/XX, pau-santo entalhado e vazado.
Sinais de uso. Dim.: 100x47x37 cm.
BASE: 250 €

483 — Móvel de apoio figurativo entalhado
França inicios séc.XX, em vinhático, porta
entalhada com camponesa. Sinais de uso. Dim.:
98x78x45,5 cm.
BASE: 300 €
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487 — Pequena cómoda secretária a abattant
Inglaterra, séc.XIX, em mogno, pau santo, com cinco
gavetas, tapo de rebater, interior com gavetas e nichos.
Sinais de uso. Dim.: 122x62,5x41,5 cm.
BASE: 100 €

484 — Cómoda inglesa
Inglaterra, séc.XVIII/XIX, em carvalho com cinco
gavetas, ferragens em metal dourado. Sinais de uso. Dim.:
93x55x99 cm.
BASE: 900 €

488 — Cómoda papeleira
Portuguesa, estilo D.Maria, séc.XIX/XX, marchetaria em pau-santo, pau-cetim
e outras madeiras, ferragens em metal, com cinco gavetas, tampo de rebater,
interior com gavetas e nichos. Sinais de uso. Dim.: 100x96,5x47 cm.
BASE: 400 €

485 — Mesa de jogo D. Maria
Portuguesa, séc.XIX, marchetaria em vinhático, pau-santo
e pau-cetim. Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos. Dim.:
74x83,5x41 cm (fechada).
BASE: 250 €
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486 — Móvel toucador romântico
Europa no Norte, séc.XIX, romântico,
em mogno e raiz de mogno, decoração
torneada, espelho basculante, gaveta.
Sinais de uso. Dim.: 160x84,5x49 cm.
BASE: 150 €

489 — Par mesas de
cabeceira D.Maria
Portugal, séc.XIX/
XX, estilo D.Maria,
marchetaria em paucetim e outras madeiras,
com gaveta e nicho,
tampos em mármore.
Sinais de uso. Dim.:
84x44,5x45,5 cm.
BASE: 300 €
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490 — Chaise longue
Inglesa, séc. XIX, nogueira entalhada de motivos vegetalistas, estofado
em tecido, pés com rodizios. Sinais de uso. Dim.: 78x173x60 cm.
BASE: 500 €

493 — Mesa de centro romântica
Portugal, séc.XIX, em pau-santo, decoração entalhada. Sinais de uso. Dim.: 73x128x82 cm.
BASE: 450 €

494 — Seis cadeiras românticas em pau-santo
Portugal, séc.XIX, pau-santo entalhado, assentos e costas em palhinha. Sinais de uso. Dim.: 103,5x48x46
cm.
BASE: 800 €

491 — Cómoda paramenteira
Portugal, séc.XVIII, D.José, em pau-santo com
duas gavetas e três gavetões, ferragens em bronze
dourado. Sinais de uso. Dim.: 100x64x114 cm.
BASE: 2750 €
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492 — Mesa de apoio pintada faux-bambou
França, séc.XIX, madeira entalhada e dourada,
tampos com decoração policroma com
representação de flores, gradinha de metal. Sinais de
uso. Dim.: 73x52x36 cm.
BASE: 200 €
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495 — Cadeirão de leitura reclinável
Inglês, séc.XIX, em pau santo entalhado, estofo
em pele castanha, capitoné, tachas em metal,
reclinável. Sinais de uso, defeito nas costas. Dim.:
118x80x71 cm.
BASE: 250 €

496 — Mesa de cancela
Portugal, séc.XIX, mesa de cancela em vinhático,
com duas abas, uma gaveta, pernas torneadas.
Sinais de uso. Dim.: 75,5x117x116cm (aberta).
BASE: 800 €
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497 — Armário arquivador
Ingês, séc.XIX/XX, armário arquivador de
companhia de navegação, em carvalho e outras
madeiras, ferragens em metal. Sinais de uso. Dim.:
189x124x43,5 cm.
BASE: 500 €

498 — Móvel a abattant
Império
França, séc.XIX, em raiz de
mogno e mogno, aplicações
em metal dourado, com duas
portas, tampo de rebater,
interior escritório com gavetas
e nichos, tampo em mármore.
Sinais de uso, pequenos
defeitos. Dim.: 145x99x52 cm.
BASE: 1000 €

499 — Aparador
Francês, séc.XIX/XX, em mogno com ferragens
em bronze, tampo em mármore, cinco gavetas e
duas portas curvas. Sinais de uso, tampo partido.
Dim.: 91x131x47 cm.
BASE: 600 €

500 — Cómoda estilo Império
Francesa, meados séc.XX, estilo Império, em
mogno com ferragens em bronze dourado, tampo
em mármore, com quatro gavetas. Sinais de uso.
Dim.: 92x113x54 cm.
BASE: 500 €
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503 — Cómoda secretária com alçado
Inglesa, séc.XIX, em raiz de mogno, de
dois corpos, três gavetas, topo com
portas envidraçadas, tampo de rebater,
interior com escritório. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 173,5x84x45
cm.
BASE: 600 €

501 — Doze cadeiras em pau-santo
Portugal, meados séc.XX, estilo inglesas, em
pau-santo entalhado, ponteiras da frente com
metal, estofos em tecido aveludado, sendo duas
diferentes. Sinais de uso. Dim.: 87,5x44x45 cm.
BASE: 600 €

504 — Grande mesa Vitoriana
Inglesa, séc.XIX em vinhático, pés torneados, com 5 tábuas de acrescento, pé central duplo. Sinais de uso.
Dim.: 130x450cm (total).
BASE: 2500 €

505 — Seis cadeiras e par de cadeirões, estilo Chippendale
Inglesas, séc.XX, em mogno, decoração entalhada, pés de garra, assentos estofados em pele. Sinais de uso.
Dim. Cadeiras: 100x58x50cm; cadeirões: 101x62x62,5 cm.
BASE: 1200 €

502 — Aparador
Ingês, séc.XIX/XX, estilo inglês, em raiz de mogno,
com quatro portas e gaveta. Sinais de uso. Dim.:
89x181x55 cm.
BASE: 400 €
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506 — Consola aparador de parede entalhado
Portugal, séc.XX, castanho entalhado, motivos vegetalistas e aves. Sinais de uso. Dim.: 51x242x35 cm.
BASE: 300 €

509 — Biombo em laca
Europa, séc.XX, biombo de quatro folhas em
madeira, decoração de chinoiseries lacada e a ouro,
decoração vegetalista. Sinais de uso. Dim.: 176x53
cm (cada folha).
BASE: 500 €

507 — Bar em talha
Portugal, meados séc.XX, madeira entalhada
policroma e dourada, com duas portas e nicho.
Dim: 204x88x65 cm.
BASE: 400 €
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508 — Estante livreira
Portugal, meados séc.XX, madeira entalhada
policroma e dourada, com três portas e três gavetas,
interior com prateleiras. Sinais de uso. Dim:
181x146x45 cm.
BASE: 600 €

510 — Vitrine Império
França, séc.XIX em mogno entalhado, frente e
laterais envidraçadas, porta central, aplicações
em bronze dourado vegetalista e placa em biscuit,
interior revestido a tecido com prateleiras em
vidro. Sinais de uso. Dim.: 250x154x60 cm.
BASE: 1000 €

139

511 — Tapete Mashad
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícroma. Sinais de
uso. Dim.: 435x335 cm.
BASE: 1000 €

512 — Tapete Persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de algodão e seda
polícroma de motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 148x220 cm.
BASE: 650 €

513 — Tapete
Persa
Tapete persa, Irão,
meados séc.XX,
fio de lã polícromo,
decoração
polícroma de
motivos estilizados,
etiqueta com
indicação de
origem com
data de 1957.
Sinais de uso.
Dim.:310x225 cm.
BASE: 800 €
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514 — Tapete Persa
Pérsia, séc.XIX/XX, fio de lã polícroma de motivos
vegetalistas. Sinais de uso, defeitos. Dim.: 195x136
cm
BASE: 500 €

515 — Tapete Kashan
Irão, séc.XX, fio de lã polícroma. Sinais de uso.
Dim.: 396x283 cm.
BASE: 1400 €

516 — Tapete passadeira Persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã polícroma de motivos vegetalistas. Sinais de uso. Dim.: 71x200 cm.
BASE: 400 €
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519 — Tapete Kerman
Irão, séc.XX, fio de lã
polícroma. Sinais de uso.
Dim.: 373x276 cm.
BASE: 1400 €

520 — VERSACE - Tapete
‘Petit Petitot White’
Tapete em fio de lã
polícroma, assinado. Dim.:
160x95 cm.
BASE: 500 €

517 — Tapete Tabriz
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã polícroma. Sinais
de uso. Dim.: 395x300 cm.
BASE: 1800 €
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518 — Tapete Kashan
Irão, meados séc.XX, fio de lã polícroma. Sinais de
uso. Dim.: 317x217 cm.
BASE: 700 €

521 — VERSACE Tapete ‘Angels’
Tapete em fio de lã
polícroma, assinado.
Dim.: 165x95 cm.
BASE: 500 €
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526 — ESCOLA
PORTUGUESA, Séc.
XVIII - Santo António
com Menino
Óleo sobre tela,
pequenas falhas. Dim.:
73,5x55 cm.
BASE: 700 €

523 — Grande tapete persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã e seda polícroma
de motivos vegetalistas. Sinais de uso, desgaste.
Dim.: 302x435 cm
BASE: 1000 €

524 — Tapete Bokhara
Paquistão, meados séc.XX, fio de lã polícroma de
motivos vegetalistas. Sinais de uso. Dim.: 205x299
cm.
BASE: 400 €

525 — Grande
tapete Bokhara
Paquistão,
meados séc.
XX, fio de
lã polícroma
de motivos
vegetalistas.
Sinais de uso.
Dim.:300x360
cm.
BASE: 1000 €
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527 — ESCOLA
PORTUGUESA, Séc.
XVIII - ‘Nossa Senhora
da Conceição’
Óleo sobre tela. Sinais
de uso. Dim.: 62x48
cm.
BASE: 400 €
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528 — ESCOLA
PORTUGUESA,
Séc.XVII/XVIII ‘Deposição de Cristo
da cruz’
Óleo sobre tela. Sinais
de uso, repintes. Dim.:
78,5x60,5 cm.
BASE: 1200 €

530 — ESCOLA
IBÉRICA, Séc.XVII ‘Descida da cruz’
Óleo sobre tela,
pequenos defeitos e
restauros. Dim.: 96x80
cm.
BASE: 2500 €

529 — ESCOLA
PORTUGUESA, Séc.
XVII/XVIII - ‘Nossa
Senhora com Menino’
Óleo sobre tela,
moldura em madeira
com decoração
dourada. Dim.: 98x75
cm.
BASE: 1200 €

531 — ESCOLA
PORTUGUESA, séc.
XVII - ‘Santa Luzia,
Anjos e Virgem a
ordenar Beato’
Óleo sobre tela,
pequenos defeitos.
Dim.: 169x114 cm.
BASE: 2000 €
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534 — Oratório
pintado
Portugal, séc.XVII,
com duas portas,
interior ricamente
pintado. Sinais
de uso. Dim.:
105x29x71cm
(fechado).
BASE: 2500 €

535 — ESCOLA
PORTUGUESA, Séc.
XV/XVI - Trípico
S.João, S.Paulo,
S.Tiago
Painel primitivo de
grandes dimensões
composto por três
retábulos a óleo
representando São
João, São Paulo e São
Tiago com legendas
inferiores. Pequenas
faltas e defeitos. Dim.
Total: 150,5x169cm.
BASE: 6000 €

532 — ESCOLA FRABCESA, Séc.XVIII - ‘Nossa Senhora da Santíssima Trindade’
Óleo sobre tela. Dim.: 140x97 cm.
BASE: 2500 €
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538 — ESCOLA
ESPANHOLA, Séc.
XVII - Degolação de
S.João Baptista
Espanha, séc.XVII,
placa em madeira
entalhada com
representação da
degolação de S.João
Baptista. Sinais de
uso. Dim.: 92x53,5
cm.
BASE: 1800 €

539 — ESCOLA ESPANHOLA,
Séc.XVII - ‘ São Domingos’
Espanha, séc.XVII, retábulo
entalhado com representação
de São Domingos. Sinais de uso.
Dim.: 90x48,5 cm
BASE: 950 €
540 — Porta de sacrário ‘agnus
dei’
Ibérica, séc.XVII, em madeira
entalhada com representação de
Agnus Dei e motivos vegetalistas.
Sinais de uso. Dim.: 80x48 cm
BASE: 700 €

536 — ESCOLA ITALIANA, séc. XVIII - ‘Nossa
Senhora com Menino e Santo Dominicano’
Óleo sobre tela. Pequenos defeitos, reentelado.
Dim.: 158x92cm.
BASE: 2350 €
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537 — ERNST DEGER (1805-1885) - A Virgem
como Rainha do Céu com o Menino Jesus
Óleo sobre madeira sob fundo a ouro, assinado.
Moldura em madeira entalhada. Escola de
Dusseldorf. Veersão reduzida da obra produzida
para a Igreja de St. Andreas em Dusseldorf,
c.1837-1840. Dim.: 101x57 cm; total: 125x81
cm.
BASE: 3500 €
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543 — Painel figurativo em talha
dourada
Portugal, séc.XVIII, madeira
entalhada, decoração policroma e
a ouro com querubim e motivos
vegetalistas.
Sinais de uso. Dim.: 125x156 cm.
BASE: 800 €

544 — Painel figurativo em talha dourada
Portugal, séc.XVIII, madeira entalhada,
decoração policroma e a ouro com
querubim e motivos vegetalistas.
Sinais de uso. Dim.:118x154cm.
BASE: 800 €
541 — Painel figurativo com mísula em talha
dourada
Portugal, séc.XVIII, madeira entalhada, policroma
e dourada com motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 153x97 cm.
BASE: 800 €
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542 — Painel figurativo com mísula em talha
dourada
Portugal, séc.XVIII, madeira entalhada, policroma
e dourada com motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 153x97 cm.
BASE: 800 €

545 — Maquineta com Menino Jesus
Portugal, séc.XIX madeira entalhada,
marmoreada e dourada, frente
envidraçada, interior com Menino Jesus
em cera entre elementos vegetalistas e
frutos, de época posterior. Sinais de uso.
Dim.: 58x19x45 cm.
BASE: 400 €
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550 — Cristo em
bronze
Itália, séc.XVIII/
XIX, escultura em
bronze. Sinais de
uso. Dim.: 24 cm.
BASE: 150 €
546 — Registo relicário
Itália, séc.XVIII, interior com reliquias de Santa
Úrsula
São Francisco Régis; São Francisco Xavier e São
Camilo de Léllis, moldura em talha dourada.
Sinais de uso. Dim.: 26x27 cm.
BASE: 300 €

547 — Registo
Portugal, séc.XIX, aplicação e colagens de diversos
materiais, caixa exterior em vidro e papel. Sinais de
uso. Dim.: 21 cm.
BASE: 200 €

551 — Cristo indo-português em
marfim
Escultura indo-portuguesa em
marfim, séc.XVIII, decoração
policroma. Pequenas faltas e
defeitos. Peso aprox.: 582 grs.
Dim.: 29 cm.
BASE: 900 €

548 — Dois registos ‘Menino Jesus’
Portugal, séc.XIX, dois registos com aplicação
e colagens de diversos materiais, exterior vidro
e tecidos, decoração bordada e fio de prata e
missangas. Sinais de uso. Dim.: 23 e 24cm.
BASE: 200 €
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549 — Terço em madrepérola e prata, séc.XVIII
Portugal, séc.XVIII, terço em filigrana de prata
dourada portuguesa e contas em madrepérola,
Cristo em relevo. Sinais de uso. Peso total: 80,7g.
Dim.:56cm. Ao abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 900 €

552 — Cristo em marfim com
moldura
Escultura em marfim, França, séc.
XIX, moldura nicho em madeira
entalhada, fundo revestido a
tecido. Dim.: 27cm; total: 50 cm.
BASE: 750 €
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553 — Nossa Senhora da
Conceiçao em marfim
Escultura indo-portuguesa, séc.
XVII, em marfim entalhado,
decoração polícromia. Sinais de uso,
pequeno restauro nas mãos. Peso
aprox.: 163grs. Dim.: 13cm.
BASE: 500 €

554 — São José com Menino Jesus
em marfim
Escultura Indo-portuguesa, séc.
XVIII, decoração policroma e
a ouro. Resplendor e cajado
em prata. Peso marfim: 358 grs.
Peso prata: 15,33grs. Dim.: 18
cm: total: 24 cm. Ao abrigo DL
120/2017.
BASE: 1500 €

555 — São João com
cordeiro em marfim
França, Dieppe, séc.XIX,
escultura em marfim
representando São João
menino com cordeiro.
Sinais de uso. Peso
marfim: 559 grs. Dim.:
19 cm.
BASE: 600 €

557 — Cristo em
marfim com crucifixo
em tartaruga e prata,
Séc.XVII
Escultura indoportuguesa em marfim,
séc. XVII, decoração
policroma, cruz e base
em madeira revestida
a placas de tartaruga e
marfim, terminais, raios
e resplendor em prata.
Peso marfim: 360grs.
Dim. Cristo: 28 cm;
total: 113 cm.
BASE: 3500 €

556 — Bom Pastor Indo-portugês em marfim
Indo-português,séc.XVII, representando Menino
adormecido, de pernas cruzadas, mão na cabeça,
cordeiro ao colo e no ombro, cabaça, peanha com
cabeça de querubim. Sianis de uso. Peso: 676 grs.
Dim.: 24 cm.
BASE: 4000 €
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560 — Par de
querubins barrocos em
madeira
Ibéricos, séc.XVII,
madeira entalhada,
decoração polícroma
e a ouro. Sinais de uso,
pequenas falhas. Dim.:
42 cm.
BASE: 1400 €

558 — Santa da roca
Escultura Ibérica, séc.XVIII em madeira polícroma,
com braços articulados. Sinais de uso. Dim.: 70
cm.
BASE: 800 €
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559 — Nossa Senhora da Conceição
Portugal, séc.XVIII, escultura em madeira,
decoração policroma e a ouro, representada de pé
com as
mãos postas em oração, assente sobre globo
terrestre, nuvens com crescente de lua e seis
cabeças de anjos alados. Sinais de uso. Dim.: 86
cm.
BASE: 3000 €

561 — Atribuível
a MARCELIANO
DE ARAÚJO (16901769) - Par de figuras
candelárias
Portugal, séc.XVIII,
madeira entalhada.
Sinais de uso, pequenas
faltas. Dim.: 82 cm.
BASE: 2500 €

159

562 — Nossa
Senhora do Carmo
com Menino Jesus de
grandes dimensões
França, séc.XIX,
escultura em madeira
de grandes dimensões,
decoração policroma
e a ouro. Pequenas
falhas. Dim.: 175,5 cm.
BASE: 3500 €

563 — Busto de Papa
Pio IX
Itália, séc.XIX, busto
em madeira entalhada e
policroma representando
Papa Pio IX, (Giovanni
Maria Mastai-Ferretti
1792-1878). Dim.: 69 cm.
BASE: 1000 €

565 — Cristo
com cruz
Portugal,
séc.XVIII/
XIX, Cristo
em madeira
entalhada e
polícroma.
Sinais de uso.
Dim.: 102 cm.
BASE: 400 €

564 — Par de tocheiros de altar em bronze
Franceses, séc.XVII/XVIII, em bronze, decoração
relevada com querubins, fuste espiralado. Sinais de
uso. Dim.: 64 cm.
BASE: 350 €

566 — Oratório
estilo D. José
Portugal, séc.
XX, estilo D.José,
pau-santo com
entalhamentos
vegetalistas e
querubim, duas
portas, interior com
fundo revestido a
tecido adamascado,
moldura em talha
dourada, base
marmoreada com
gaveta. Sinais de uso.
Dim.: 163x124x42
cm.
BASE: 600 €
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574 — Santa Bárbara
em terracota
Portuguesa, séc.XVIII/
XIX, escultura em
terracota, decoração
polícroma. Pequenos
defeitos. Dim.: 19,5 cm.
BASE: 100 €

567 — Pietá
Portugal, séc.XVIII, grupo
escultórico em madeira,
decoração
policroma e a ouro. Sinais de
uso, pequenas falhas. Dim.:
35x16,5x14,5 cm.
BASE: 1500 €

568 — Santa Ana ensinando a
Virgem a ler
Portugal, séc.XVIII, grupo
escultórico em madeira,
decoração
policroma e a ouro. Sinais de uso,
pequenas falhas, repintes. Dim.:
27 cm.
BASE: 700 €

569 — São João Baptista
Portugal, séc.XVIII, escultura em
madeira, decoração policroma e
a ouro. Sinais de uso, pequenas
falhas e defeitos. Dim.: 33 cm.
BASE: 700 €

570 — São Francisco
Escultura indo-portuguesa, séc.
XVII em madeira com cabeça,
mão e pés em marfim, decoração
policroma e a ouro. Sinais de uso,
faltas e defeitos. Dim.: 20 cm.
BASE: 650 €

571 — São José com Menino
Jesus
Portugal, séc.XVII, escultura em
madeira, decoração policroma e
a ouro. Pequenos defeitos e faltas.
Dim.: 41 cm.
BASE: 400 €

572 — Santo Bispo
Portugal, séc.XVIII, escultura em
madeira, decoração policroma e
a ouro. Sinais de uso, pequenas
falhas e defeitos. Dim.: 48,5 cm.
BASE: 600 €
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573 — Cristo
Portugal, séc.XIX,
escultura em madeira,
decoração policroma.
Sinais de uso, faltas. Dim.:
35,5 cm.
BASE: 250 €

575 — Menino Jesus
Portugal, séc.XVIII/XIX, escultura em
madeira, decoração policroma, peanha
dourada. Sinais de uso, pequenos
repintes. Dim.: 32 cm.
BASE: 650 €

576 — Menino
577 — N.
Jesus
Senhora de
Portugal, séc.
Lourdes
XIX, escultura em
Portugal,
madeira, decoração séc.XIX/
policroma, peanha
XX, madeira
dourada, coroa em
entalhada e
prata, redoma em
policroma,
vidro com base em
peanha em
madeira. Sinais de
talha dourada,
uso. Dim.: 30 cm;
marcada ‘A.
total: 42 cm.
A. Estrella
BASE: 500 €
- Esculptor Porto 85
Bomjardim 89’.
Sinais de uso.
Dim.: 46 cm
(total).
BASE: 950 €
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578 — Santo
António em pedra
Portugal, séc.
XX, escultura em
granito. Sinais de
uso. Dim.: 30 cm.
BASE: 250 €

579 — Par de vasos em pedra
Portugal séc.XVIII/XIX, par de vasos
esculpidos em granito. Sinais de uso.
Dim.: 40 cm.
BASE: 400 €

580 — Pia baptismal em pedra
Portugal séc.XVIII, pia esculpida em
granito. Sinais de uso. Dim.: 48 cm.
BASE: 450 €
581 — Fonte carranca
em pedra
Portugal, séc.XVIII/XIX,
frente de fonte figurativa
esculpido em granito.
Sinais de uso. Dim.: 33 cm.
BASE: 350 €

583 — Banca de ourives
Portuguesa, séc.XX, casquinha, com gavetas,
ferragens e chapa em ferro. Sinais de uso. Dim.:
83x39,5x69 cm
BASE: 300 €

584 — Banca de ourives
Portuguesa, séc.XX, casquinha, com gavetas,
ferragens e chapa em ferro, tranca em ferro. Sinais
de uso. Dim.: 82,5x39,5x87 cm
BASE: 500 €

582 — Fonte carranca em pedra
Portugal, séc.XIX, frente de fonte figurativa esculpido
em pedra de Ança. Sinais de uso. Dim.: 22 cm.
BASE: 150 €

585 — Mesa rústica
Portugal, séc.XIX/XX, em pinho, decoração torneada, com duas gavetas. Sinais de uso, defeitos. Dim.:
66x147x75 cm.
BASE: 300 €
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589 — Grande Mesa rústica
Portugal, séc.XIX/XX, em vinhático, com duas gaveta.
Sinais de uso. Dim.: 80x255x124 cm.
BASE: 1000 €

586 — Grande arcaz
Portugal, séc.XVII, em carvalho entalhado. Sinais de uso, danos e faltas. Dim.: 81x180x80 cm.
BASE: 600 €

590 — Móvel Paramenteiro, séc. XVII
Portugal, séc.XVII em castanho, duas portas, frente com almofadas molduradas, interior com duas
prateleiras. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 128x156x82 cm.
BASE: 1200 €

587 — Par de
cadeiras de
espaldar
Portugal, séc.
XVIII, em pausanto, decoração
entalhada,
assentos e
costas em couro,
decoração
vegetalista, tachas
metálicas. Sinais
de uso. Dim.:
134x52x52 cm.
BASE: 850 €
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593 — Par de colunas
entalhadas / consola
em vidro
Portugal, séc.XVIII, em
castanho entalhado
vegetalista, base em
ferro, tampo em vidro.
Sinais de uso. Dim.:
128 cm.
BASE: 1200 €

591 — Armário copeiro Maneirista
Português, séc.XVII, Maneirista, em vinhático
e pau-santo, de dois corpos com quatro portas,
almofadas molduradas ‘losangos’, ferragens em
metal. Sinais de uso. Dim.: 191x128,5x52 cm.
BASE: 2500 €
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592 — Grande armário copeiro Maneirista
Português, séc. XVII/XVIII, Maneirista, em
vinhático e pau-santo, de dois corpos com quatro
portas, duas gavetas portas, frentes das gavetas e
frisos almofadados, ferragens em metal. Sinais de
uso. Dim.: 219x58x154 cm.
BASE: 2000 €

594 — Mesa secretária rústica
Portugal, séc.XIX, em castanho entalhado, com
duas gavetas, ferragens em metal. Sinais de uso.
Dim.: 78x176x71 cm.
BASE: 350 €
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595 — Cadeirão de sola e
pregaria
Portugal, séc.XIX, estilo
D.João V, em pau-santo
entalhado, assento e espaldar
em couro lavrado, pregaria
em latão. Sinais de uso.
Dim.: 149x67x55 cm.
BASE: 950 €

596 — Pequeno contador espanhol, séc.XVII
Espanha, séc.XVII, marchetaria em várias madeiras,
com três gavetas, ferragens em ferro e metal. Sinais
de uso, pequenas faltas e susbtituições. Dim.:
17x23,5x15 cm.
BASE: 850 €

597 — Mesa
Holandesa
Holanda, séc.XIX,
marchetaria em
várias madeiras,
tampo axadrezado,
fiadores em ferro.
Sinais de uso,
pequenos defeitos.
Dim.: 78x126x80 cm.
BASE: 600 €
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600 — Móvel de embutidos com
espelho
Itália, séc.XIX, ao gosto de
Ferdinando Pogliani, madeira
ebanizada com embutidos em osso,,
portas com vidro, topo com espelho
de grandes dimensões. Sinais de uso,
pequenas falhas. Dim.: 112x56x124
cm; 163 cm (espelho).
BASE: 800 €

598 — Contador de mesa italiano
Itália, séc.XVIII, em ébano e marchetaria em marfim, com
representação de figura mitológica e animais, com oito
gavetas, simulando dez, porta central, tampa de abater,
ferragens em metal. Envernizado. Sinais de uso, pequenas
faltas. Dim.: 36x27x50cm.
BASE: 3750 €

599 — Mesa baixa Italiana
Itália, séc.XIX, madeira ebanizada, embutidos em
osso, fiadores em ferro. Sinais de uso, pequenos
defeitos. Dim.: 57x84,5x48,5 cm.
BASE: 300 €
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601 — Vitrine holandesa acharoada
Holanda, séc.XVII/XVIII, vitrine de dois corpos
em madeira lacada e torneada, decoração a
ouro caixa superior com laterais em vidro, porta
central com vidro. Sinais de uso, pequenos
defeitos e faltas. Dim.:174x100x42cm.
BASE: 1600 €

604 — Par de sofás anglo-indianos
Goa, Índia, séc.XIX, em angelim negro, decoração entalhada vegetalista e figurativo com animais,
assentos estofados a tecido. Sinais de uso. Dim.: 82x84x87 cm.
BASE: 1000 €

605 — Canapé anglo-indiano
Goa, Índia, séc.XIX, em angelim negro, decoração entalhada vegetalista e animais, assento estofado a
tecido. Sinais de uso. Dim.: 95x170x66 cm.
BASE: 1200 €

602 — Mesa de apoio angloindiana
Goa, Índia, séc.XIX, em
angelim negro, decoração
entalhada vegetalista e
figurativa. Sinais de uso,
pequenas faltas. Dim.: 75x62
cm.
BASE: 500 €

603 — Par de colunas entalhadas ‘uva e parra’
Índia, séc.XIX, par de colunas em madeira entalhada
com uvas e parra, decopração pintada. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 133 cm.
BASE: 600 €
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610 — Narguilé
islâmico
(cachimbo de
água)
Pérsia, séc.XIX,
estrutura em
casca de fruto,
monture em metal
vazado e relevado,
decoração
a esmaltes
policromos. Sinais
de uso. Dim.: 31
cm.
BASE: 500 €

606 — Grande arca Indiana revestida a metal
India, séc.XX, arca em madeira revestida a folha de metal ricamente trabalhada com motivos vegetalistas,
tampo de levantar, quatro gavetas e tampo com vidro. Sinais de uso. Dim.: 80x170x70 cm.
BASE: 650 €

607 — Cadeirão Indiano revestido a metal
India, séc.XX, madeira revestida a folha de metal,
rica devoração vegetalista, esfofo em tecido. Sinais
de uso. Dim.: 95x62x58.
BASE: 300 €
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608 — Placa em Pietra Dura, Agra
Norte da Índia, Agra, séc.XIX/XX, placa tabuleiro
circular em mármore com embutidos em pedras
semi-preciosas, lapiz lazúli, malaquite, ágata e
madrepérola. Sinais de uso, minimas faltas. Dim.:
33 cm.
BASE: 300 €

609 — Base de Hookah Mogol, Bidri
Base para cachimbo de água: Hookah, em liga
metálica com embutidos em prata: Bidri, decoração
floral e geométrica, assente em três pés. India
Mogol, séc.XVIII. Sinais de uso, faltas. Dim.:21cm.
BASE: 250 €

611 — Caixa micromosaico sadeli em marfim, metais e madeiras
India, séc.XIX/XX, sissó com marchetaria de micromosaico sadeli em marfim, metais e madeiras. Sinais de
uso, pequenas faltas. Dim.: 7,3x18,5x11 cm.
BASE: 300 €
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612 — Ceptro ceremonial mogol em marfim
India Mogol, séc.XVIII/XIX, em marfim torneado, decoração geométrica policroma. Sinais de uso,
pequenas fissuras. Peso aprox.:315grs. Dim.:40cm.
BASE: 1000 €

615 — Bonheur du jour Império
França, séc. XIX, Napoleão III,
marchetaria de raiz de mogno e
outras madeiras, decoraçao de
motivos vegetalistas, aplicações em
bronze dourado, três gavetas, interior
com prateleiras. Sinais de uso. Dim.:
130x77x52 cm
BASE: 1200 €

613 — Ceptro ceremonial mogol em marfim
India Mogol, séc.XVIII/XIX, em marfim torneado, decoração geométrica policroma. Sinais de uso,
pequenas fissuras. Peso aprox.: 349 grs. Dim.: 47,6 cm.
BASE: 1200 €

614 — Ceptro mogol
India Mogol, séc.XIX, em ébano e osso torneado. Sinais de uso, pequenas fissuras. Dim.: 36 cm.
BASE: 250 €

616 — Aparador Francês de
embutidos
França, séc.XIX , Napoleão III,
madeira ebanizada, marchetaria em
várias madeira de motivos vegetalistas,
monture em bronze dourado, tampo
em mármore. Sinais de uso. Dim.:
110x115x42 cm.
BASE: 1500 €
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617 — Grande ânfora candelária Império
França, séc.XIX, Império, coluna neoclássica
em mármore com montures em bronze
dourado, suporte para velas em forma de
bouquet de flores em bronze dourado. Sinais
de uso. Dim.: 120 cm.
BASE: 2750 €

619 — Mesa de centro em talha dourada estilo
Louis XVI
França, séc. XIX, estilo Louis Xv, madeira entalhada
e brunida a ouro, decoração vegetalista, tampo com
revestimento em tecido. . Dim.: 75x176x100 cm.
BASE: 2000 €

618 — Mesa de apoio Império
França, séc.XIX, Império, estrutura em bronze
dourado, decoração vegetalista e cabeças de
bode, duplo tampo em mármore. Sinais de uso.
Dim.: 68x68 cm.
BASE: 350 €
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620 — Consola em talha dourada
Italiana, séc.XVIII/XIX, madeira entalhada e
brunida a ouro, tampo em mármore. Sinais de uso.
Dim.: 88x36x88 cm
BASE: 500 €

621 — FRESS - Floreira estilo Louis XVI
Portugal, séc.XX, fabrico da Fundação Espírito
Santo Silva, em mogno com ferragens em bronze,
gradinha, pés com rodizios, recepiente amovível em
metal estanhado. Sinais de uso. Dim.: 76x30x73 cm.
BASE: 250 €
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622 — FRESS - Oito cadeiras estilo Louis XVI
Portugal, séc.XX, estilo Louis XVI, em madeira entalhada e lacada, estofos em tecido com aplicação
de tachas metálicas, fabrico da Fundação Espírito Santo Silva. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.:
88x48x45 cm.
BASE: 3000 €

624 — FRESS - Par de cadeirões estilo Louis XVI
Portugal, séc.XX, estilo Louis XVI, em madeira entalhada e lacada, estofo em tecido com aplicação de
tachas metálicas, fabrico de FRESS. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 91x62x60 cm.
BASE: 800 €

623 — FRESS - Mesa de jantar
Portugal, séc.XX, estilo Louis XVI, em mogno entalhado, aplicações em bronze dourado, tampo com
mármore, fabrico da Fundação Espírito Santo Silva - FRESS. Sinais de uso. Dim.: 79,5x140 cm.
BASE: 2000 €

625 — FRESS - Consola meia lua
Portugal, séc.XX, estilo Louis XVI, em mogno entalhado, aplicações em bronze dourado, com três
gavetas, tampo com mármore, fabrico de Fundação Espírito Santo Silva - FRESS. Sinais de uso. Dim.:
89x160x58 cm.
BASE: 2000 €
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626 — Sofá-table inglesa em
pau-santo
Inglesa, séc.XIX, em pau-santo
e outras madeiras, com duas
gavetas, ferragens em metal,
pés com rodizios. Sinais de uso.
Dim.: 70,5x93,5x71 cm; aba:
30 cm (cada).
BASE: 500 €

629 — Sofá francês estilo Louix XV
França, meados séc.XX, madeira entalhada, estofo
em tecido aveludado. Sinais de uso, defeitos. Dim.:
110x62x141 cm.
BASE: 300 €

627 — Cómoda D. Maria
Portugal, séc.XVIII, marchetaria em oau-santo,
pau rosa e outras madeiras, com dois gavetões,
ferragens em bronze dourado, tampo em mármore
cinza. Sinais de uso. Dim.: 90x58x116 cm.
BASE: 1500 €
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628 — Bergère francesa estilo Louis XV
França, séc.XX, madeira entalhada e dourada,
estofo em tecido aveludado. Sinais de uso. Dim.:
110x74x64 cm.
BASE: 250 €

630 — Mesa de jogo de envelope
Francesa, séc. XIX/XX, folha de pau-santo e outras
madeiras, ferragens em bronze dourado, gaveta.
Sinais de uso, pequenos defeitos.. Dim.: 75x60x60
cm (fechada).
BASE: 350 €

631 — Bureau plat estilo Louis
XVI
França, séc. XIX, marcheria em
pau-santo e outras madeiras,
decoração vegetalista, monture
em bronze dourado, com uma
gaveta. Dim.: 82x135x82,5 cm.
BASE: 1000 €
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632 — Espelho de vestir
Inglês, séc.XIX, marchetaria
em pau-santo e pau-cetim.
Espelho solto, pequenos
defeitos e faltas. Dim.:
160x70 cm (espelho).
BASE: 200 €

635 — Cómoda francesa estilo
Louis XVI
França, séc.XX, marchetaria
em pau-santo e outras madeiras,
ferragens em metal dourado,
com quatro gavetas, tampo
em mármore. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.:
80x170x69 cm.
BASE: 500 €

636 — Mesa pé
de galo inglesa,
George III
Inglesa, séc.
XVIII, George
III, em pau-santo
entalhado, tampo
de rebater. Sinais
de uso. Dim.:
75,5x75,5x73 cm.
BASE: 650 €

633 — Canapé e quatro cadeiras D. Maria
Portugal, séc.XIX, madeira entalhada e pintada, assentos em palhinha. Sinais de uso,
defeitos na palhinha. Dim. Cadeiras: 87x39,5x47 cm; canapé: 87x135x47 cm.
BASE: 400 €
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637 — Cadeirão de braços D.José
Portugal, séc.XVIII, D.José, em nogueira entalhada,
decoração vegetalista, assento com palhinha. Sinais
de uso, pequenos defeitos. Dim.: 98x60x52cm.
BASE: 250 €

185

638 — Par
de cadeiras
Inglesas Chinese
Chippendale
Inglesas, séc.
XIX, em mogno
entalhado
com motivos
vegetalistas,
assentos estofados
a couro. Sinais
de uso. Dim.:
95x52x60 cm.
BASE: 1000 €

639 — Grande cómoda D.José
Portugal, séc.XVIII, D.José, em nogueira entalhada, com cinco gavetas. Sinais de uso, pequenas faltas,
vestígios de xilófagos. Dim.: 113x137x72,5 cm.
BASE: 2000 €

640 — Móvel Holandês com alçado
Holanda, séc.XVIII/XIX, marchetaria em
nogueira e raiz de nogueira, de dois corpos,
inferior com gavetas, tampo de abater,
interior papeleira; alçado de duas portas
com espelho, interior com gavetas. Sinais de
uso. Dim.: 215,5x103x44cm.
BASE: 1200 €

641 — Mesa de centro Italiana
Itália, séc.XIX, marchetaria em mogno, nogueira,
ébano e outras madeiras, tampo com motivos
vegetalistas. Sinais de uso, pequenas faltas. Dim.:
77x117x67 cm.
BASE: 300 €

642 — Par de cadeirões estilo Chippendale
Inglaterra séc.XIX, estilo Chippendale, em mogno
entalhado, pés de garra, assentos estofados a
tecido. Sinais de uso. Dim.: 96x68x63 cm.
BASE: 600 €
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643 — Grande secretária estilo Império
França, séc.XX, estilo Império, em mogno com aplicações
em metal dourado, sete gavetas nos blocos laterais e na
caixa, tampo revestido a pele. Sinais de uso, desgaste da
pele. Dim.: 80x183x90 cm.
BASE: 1200 €

646 — Cómoda francesa
Francesa, séc.XIX/XX, de três gavetas,
marchetaria de pau-santo, ferragens de motivo
vegetalista e figurativo em bronze relevado e
dourado, tampo de mármore. Sinais de uso. Dim.:
86x114x58,5 cm.
BASE: 500 €

647 — Par de cadeirões estilo Louis XV
Portugal, séc.XX, madeira entalhada e dourada,
estofo em seda com bordado. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 100x70x57 cm.
BASE: 600 €

648 — Grande
consola Império
com cariátides
França, séc.XIX,
madeira entalhada
e brunida a
ouro, decoração
vegetalista e
figurativa de
cariátides
aladas. Sinais de
uso, pequenos
defeitos. Dim.:
111x152,5x71,5
cm.
BASE: 1800 €
644 — Armário baixo estilo Boulle
França, séc.XIX, Napoleão III, marchetaria de
madeira ebanizada e metal, monture em bronze
dourado, porta, interior com prateleira, tampo em
mármore. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.:
103x117x44 cm.
BASE: 1500 €
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645 — Vitrine francesa
França, séc.XIX, Napoleão III, madeira ebanizada,
embutidos em metal, monture em bronze dourado,
porta envidraçada tampo em pedra. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 103,5x80,5x39 cm.
BASE: 500 €
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650 — Cómoda
estilo D.José
Portugal, séc.XIX,
estilo D.José, pausanto entalhado,
com três gavetões
e três gavetas.
Sinais de uso,
pequenos defeitos.
Dim.: 93x132x60
cm.
BASE: 800 €

649 — Grande contador com trempe estilo italiano
Espanha, séc XX, marchetaria nogueira, cedro, ébano e osso, decoração torneada, placas com cenas e
motivos mitológicos; com 12 gavetas, porta central, interior com 4 gavetas, trempe com 3 gavetas e 12
gavetas de segredo. Dim.: 240x172x49 cm.
BASE: 9500 €
190

651 — Cama estilo D. João V em pau santo
Portugal, séc.XX, em pau-santo entalhado e
torneado, decoração de concheados, vegetalista
e de torcidos. Sinais de uso. Dim. Cabeceira:
190x152 cm.
BASE: 200 €

652 — Par mesas cabeceira estilo D.José
Portugal, séc.XIX estilo D.José em pau-santo
entalhado, com uma porta simulando duas. Sinais
de uso. Dim.: 81x48x48 cm.
BASE: 600 €
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653 — Mesa de abas D. Maria
Portugal, séc.XVIII/XIX vinhático. Sinais de uso,
aba com emenda. Dim .: 73x140x174 cm.
BASE: 400 €

654 — Cómoda D. Maria
Portugal, séc.XIX, D.Maria, marchetaria em
pau-santo e pau-cetim, com duas gavetas e dois
gavetões, tampo em mármore. Sinais de uso. Dim.:
92x125x60 cm.
BASE: 800 €

655 — Meia cómoda D.José
Portugal, séc.XIX, estilo D.José em pau-santo
entalhado, com duas gavetas, pernas curvas,
ferragens em metal. Sinais de uso. Dim.:
82x100x53,5cm.
BASE: 600 €

656 — Cómoda papeleira em pau santo
Portuguesa, séc.XX, pau-santo, de duas gavetas,
três gavetões, tampo de rebater, interior com
gavetas e nichos. Sinais de uso. Dim.:100x90x49cm.
BASE: 500 €

657 — Mesa de sala de jantar
Portuguesa, meados séc.XX, em pau-santo e mogno, embutido em metal, pés em madeira entalhada,
vazada e pintada. Sinais de uso. Dim.: 73x240x119 cm.
BASE: 800 €
658 — Floreira
‘golfinhos’ em talha
Portugal, séc.XX, em
madeira entalhada e
dourada, decoração
de golfinhos e
vegetalista, aplicação
em palhinha,
douramento. Interior
com recepiente
amovível em metal.
Sinais de uso. Dim.:
36x167x54 cm.
BASE: 400 €
659 — Aparador estilo Louis XVI
França, séc.XX, folha de pau-santo e outras madeiras, aplicações em bronze, duas porta, porta de
rebater com bar, três gavetas, tampo em mármore. Pequenas faltas. Dim.: 92x218x54 cm.
BASE: 600 €
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660 — Espelho em talha dourada
França, séc.XIX, madeira entalhada de elementos
vegetalistas e brunida a ouro. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 205x124 cm.
BASE: 700 €

661 — Frente de lareira
Inglaterra, frente de lareira em ferro com azulejos
arte nova, c.1900. Sinais de uso. Dim.: 93x87 cm.
BASE: 350 €

663 — Candeeiro francês
figurativo
França, inicios séc.XX,
em bronze patinado e
dourado, figura feminina.
Electrificado. Sinais de uso.
Dim.: 90 cm.
BASE: 200 €

662 — Par de chenets figurativos em bronze
Franceses, séc.XIX, bronze dourado figurativo. Sinais
de uso. Dim.: 52x134,5 cm.
BASE: 250 €

664 — Candeeiro
de tecto em cristal e
bronze francês
França, inicios séc.XX,
em bronze dourado
com aplicações em
cristal, pingentes lança,
difusores concha e
tulipas. Electrificado.
Sinais de uso, uma
concha com restauro.
Dim.: 100 cm.
BASE: 500 €

665 — Candeeiro de tecto em
bronze
França, inicios séc.XX, em bronze
dourado com aplicações franjas de
vidrinhos. Electrificado. Sinais de
uso. Dim.: 75 cm.
BASE: 300 €
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666 — Par de grandes
candelabros em bronze
França, séc.XIX, par de grandes
candelabros em bronze patinado.
Sinais de uso. Dim.: 76 cm.
BASE: 350 €

667 — Jarra Império orientalista
em cristal e bronze
Francês, séc. XIX, decoração
de cabeças de faraó, em bronze
dourado e relevado e cristal
facetado. Sinais de uso, pequenas
falhas. Dim.: 46,5 cm.
BASE: 300 €

669 — Taça com pé em bronze
França, séc.XX, decoração relevada vegetalista
e com figuras, asas figurativas. Sinais de uso.
Dim.:43cm.
BASE: 150 €

668 — Candelabro ‘putto’
Francês, séc. XIX, em bronze e
antimónio dourado e relevado,
de quatro lumes. Sinais de uso.
Dim.: 45cm.
BASE: 150 €

670 — Taça em bronze
França, séc.XIX, decoração relevada vegetalista e
com figuras, pés e asas figurativas. Sinais de uso.
Dim.: 46 cm.
BASE: 180 €

671 — Grande relógio de mesa Império
França, séc.XIX, Louis-Philippe, caixa em bronze
dourado e vidro, base em mármore, aplicações em
bronze dourado vegetalista e esfinge. Sinais de uso.
Dim.: 75x50x21 cm.
BASE: 600 €

672 — Par de candelabros em bronze dourado
França, séc.XIX, em bronze dourado, decoração
relevada vegetalista. Sinais de uso, um com restauro
no fuste. Dim.: 57 cm.
BASE: 1500 €

673 — FERDINAND
BARBEDIENNE (18101892) - Par de incensórios
em bronze
França, séc.XIX, decoração
relevada, bases em
mármore. Assinados. Sinais
de uso. Dim.: 11 cm.
BASE: 100 €
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677 — Espelho veneziano
Veneza, meados séc.XX, moldura recortada,
aplicações de pontas esquarteladas. Sinais de uso,
pequeno defeitos. Dim.: Dim.: 120x68 cm.
BASE: 600 €

674 — Par de candeeiros ânfora em bronze
França, séc.XIX, par de ânforas em bronze estilo
grego, decoração relevada com figuras clássicas,
bases em mármore, electrificadas. Sinais de uso.
Dim.:67cm.
BASE: 500 €

678 — Espelho veneziano
Veneza, inicios séc.XX, molduras recortadas,
aplicações de pontas esquarteladas. Sinais de uso.
Dim.:78x102 cm.
BASE: 400 €

675 — Par de ânforas em bronze
França, séc.XIX, par de ânforas em bronze,
decoração relevada com figuras clássicas, bases em
mármore. Sinais de uso. Dim.: 32 cm.
BASE: 300 €

676 — Caixa holandesa para
carvão
Holanda, séc.XIX, caixa em
madeira revestida a latão
relevado, decoração martelada
com figuras em cenas do
quotidiano. Sinais de uso. Dim.:
30x38x30 cm.
BASE: 150 €
679 — Espelho de mesa veneziano
Veneza, meados séc.XX, moldura recortada
de vidro colorido, aplicação de contas e flores,
decoração a ácido com figuras. Sinais de uso.
Dim.: 36x31 cm.
BASE: 150 €
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680 — Moldura Império
França, séc.XIX, moldura em nogueira com
aplicação em bronze dourado, decoração relevada
vegetalista e com querubins. Sinais de uso.
Dim.:28x22,5cm.
BASE: 100 €
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685 — Colcha de Castelo
Branco figurativa
Portugal, séc.XVIII/XIX,
colcha em linho bordado a
seda, decoração de motivos
vegetalistas, aves e figuras
masculina ao centro passeando
cão. Sinais de uso. Dim.:
210x127 cm.
BASE: 700 €
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681 — Par de apliques em talha
Portugal, meados séc.XX, par de apliques
em madeira entalhada e dourada, decoração
vegetalista, adptação para electricidade. Sinais de
uso, pequeno restauro. Dim.: 72 cm.
BASE: 150 €

682 — Par de mísulas em talha dourada
Portugal, séc.XIX, par de mísulas em madeira
entalhada e brunidas a ouro. Sinais de uso. Dim.:
50 cm.
BASE: 200 €

683 — Bergére
Francês, séc.XIX, Império, mogno entalhado
vegetalista e cabeças de cisne, estofo em tecido.
Sinais de uso. Dim.: 84,5x59x60 cm.
BASE: 180 €

684 — Par de espelhos estilo D.José
Portugal, séc.XIX/XX estilo D.José, em castanho
com entalhamentos dourados. Sinais de uso,
pequenas falhas. Dim.: 79 cm.
BASE: 500 €

686 — Bordado de Castelo
Branco
Portugal, séc.XX, bordado de
linho e a seda, decoração de
motivos vegetalistas e aves.
Sinais de uso. Emoldurado.
Dim.: 72x119 cm.
BASE: 600 €
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689 — ESCOLA
HOLANDESA, Séc.
XVII/XVIII - Natureza
morta
Óleo sobre tela,
reentelada. Dim.:
49x60 cm.
BASE: 1000 €

687 — ESCOLA ITALIANA, Séc.
XVIII - Par de Cenas bíblicas
Par de óleos sobre tela,
representando Massacre dos
Inocentes e a descoberta de Moisés.
Sinais de uso, reenteladas. Dim.:
60x80 cm.
BASE: 1600 €

688 — ESCOLA HOLANDESA,
Séc.XVII - João Baptista
reprovando Herodes
Óleo sobre cobre representando
reprovação de Herodes por João
Baptista. Sinais de uso. Dim.:
16,5x22 cm.
BASE: 800 €
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690 — ESCOLA
HOLANDESA,
Séc.XVII/XVIII Natureza morta
Óleo sobre tela,
reentelado. Dim.:
49x60 cm.
BASE: 1000 €
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691 — ESCOLA
ITALIANA, Séc.XVIII ‘Paisagem com Lavadeiras’
Óleo sobre tela. Sinais
de uso, craquelê. Dim.:
33,5x42 cm.
BASE: 500 €
692 — ÉDOUARD
BERNARD SWEBACH
(1800-1870)- Dresden,
caçada a cavalo
Óleo sobre tela, assinado
‘Swebach’, verso situado
e datado, Desden 1856.
Dim.: 73x59 cm.
BASE: 1200 €

693 — ROBERT
WEIR ALLAN (18521942) - Vista de
azenha com ponte
Óleo sobre tela,
assinado. Dim.:
79x107 cm.
BASE: 500 €

694 — ESCOLA
INGLESA, Séc.XIX
- ‘Figura com cão e
pautas de música’
Óleo sobre tela. Dim.:
77x64 cm.
BASE: 500 €
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695 — ESCOLA PORTUGUESA, Séc.XIX - Retrato de D. Maria II
Óleo sobre tela, verso com etiqueta Ex-libris dos Condes de Almarjão. Pequenos restauros. Dim.:
47x38,5 cm.
BASE: 1250 €

206

696 — ESCOLA PORTUGUESA, Séc.XIX - Retrato de D.Miguel
Óleo sobre tela. Sinais de uso. Dim.: 47x37,5 cm.
BASE: 1250 €
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700 — PERCY CRAFT (18561934) - ‘Casa de campo em
Berkshire’
Óleo sobre madeira, assinado.
Dim.:22,5x31,5cm
BASE: 600 €

697 — Cena de interior Belle
Époque
Óleo sobre madeira, assinado,
‘D.Carrau’. Dim.: 46,5x34 cm.
BASE: 400 €

702 — ESCOLA PORUGUESA, Séc.XX ‘Galináceos e coelhos’
Óleo sobre tela, assinado RP e datado de 1903.
Dim.: 33x46cm.
BASE: 250 €

698 — MAX ROSENFELD (1874-?) - ‘Cena de
interior’
Óleo sobre tela, assinado. Dim.: 57x45 cm.
BASE: 400 €
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699 — ESCOLA FRANCESA, Séc.XUX - Pintura
de Busto feminino sobre cerâmica
Prato em cerâmica, pintura a óleo e ouro
representando busto de figura feminina belle
époque, moldura em madeira entalhada. Dim.: 40
cm (prato); total: 64x62,5 cm.
BASE: 600 €

701 — RICARDO BORRERO ALVAREZ (18741931) - ‘Casa com jardim’
Escola Colombiana. Óleo sobre madeira, assinado.
Dim.: 41x30 cm.
BASE: 200 €
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703 —
ANTÓNIO
CARNEIRO
(1872-1930) ‘Figura feminina
bordando’
Carvão e pastel
sobre papel,
assinado e
datado de 1919.
Dim.: 29x39
cm.
BASE: 350 €

706 — Segundo TEIXEIRA LOPES
(1866-1942) - A Dor
Escultura em bronze, redução segundo
original localizado no Jardim dos
Sentimentos no Palácio de Cristal.
Pertenceu à Ourivesaria Aliança no
Porto. Sinais de uso, douramento de
época posterior. Dim.:94 cm.
BASE: 2000 €

704 — STUART
CARVALHAIS
(1887-1961) - ‘Figura
regional’
Guache sobre papel,
assinado. Dim.: 24x13
cm.
BASE: 300 €

705 — Floreira
‘Neptuno’ em
terracota
Escultura floreira em
terracota moldada
e patinada, séc.XIX.
Sinais de uso. Dim.:
34 cm.
BASE: 250 €

707 — PINTO DO COUTO (18881945) - Busto de Tolstoi
Escultura em bronze patinado, base
em madeira. Dim.: 22cm
BASE: 200 €

708 — ANTÓNIO MARIA RIBEIRO (1889-1962) - Grupo escultórico
Escultura em bronze patinado relevado, marcado ‘A M Ribeiro, Porto’. Dim.: 43x52x19 cm.
BASE: 500 €
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709 — SILVA PORTO (1850-1893) ‘Menina descalça’
Óleo sobre madeira, não assinado.
Adjunta-se Certificado de
Autenticidade de Prof. Bernardo Pinto
de Almeida. Dim.: 20,5x14 cm.
BASE: 2000 €

710 — ACÁCIO LINO (1878-1956) Figura Minhota
Óleo sobre tela, assinado e datado de
1936. Dim.: 51x44 cm.
BASE: 1500 €

711 — SOFIA MARTINS DE SOUSA (1870-1960) - ‘Cena de interior com menina’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1933. Dim.: 40x32,5 cm.
BASE: 1500 €
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712 — JOÃO REIS (18991982) - ‘Paisagem de aldeia’
Óleo sobre tela, assinado.
Sinais de uso, minimos
repintes. Dim.: 54x65 cm.
BASE: 1000 €

714 — EDUARDA
LAPA (1896-1976) Natureza morta com
flores
Óleo sobre tela,
assinado. Dim.: 48x71
cm.
BASE: 1000 €

713 — ANTÓNIO JOSÉ
DA COSTA (1840-1929) Natureza morta com flores
Óleo sobre madeira, assinado
e datado de 1889. Dim.:
52x36 cm.
BASE: 700 €
715 — EDUARDA
LAPA (1896-1976) Natureza morta com
flores
Óleo sobre tela,
assinado. Dim.:
31x46,5cm.
BASE: 600 €
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716 — ANTÓNIO
JOAQUIM (n.1925)
- ‘Natureza morta com
Flores’
Óleo sobre tela, assinado
e datado de 1978. Dim.:
41,5x35,5 cm.
BASE: 600 €

717 — HENRIQUE
MEDINA (1901-1984) ‘Retrato de sueca’
Óleo sobre tela, assinado
e datado de 1968. Dim.:
73,5x60 cm.
BASE: 2500 €

718 — HENRIQUE MEDINA (1901-1984) - ‘A Rosa’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1967. Dim.: 87x73,5 cm.
BASE: 5000 €
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719 — JOSÉ
CONTENTE (19071957) - Natureza morta
Óleo sobre platex,
assinado. Dim.: 50x64
cm.
BASE: 600 €

723 — Microscópio ‘Pillischer,
London’
Inglês, fins do séc.XIX, em
metal amarelo, com 1 oculare e
1 objectiva, marcado ‘Pillischer,
London Nº 1359’. Sinais de uso.
Dim.: 36 cm.
BASE: 250 €

720 —
MENDES DA
SILVA (19031987) - Viela do
Porto
Óleo sobre
cartão, assinado.
Dim.: 39x13
cm.
BASE: 100 €

724 — Microscópio ‘R&J.BECK.
Ltd. London’
Inglês, fins do séc.XIX, em
metal amarelo, com 1 ocular e 2
objectivas, marcado ‘R&J.BECK.
Ltd. London 21441’. Sinais de
uso. Dim.: 29 cm.
BASE: 300 €

726 — Microscópio binocular ‘R&J.BECK. Ltd.
London’
Inglês, fins do séc.XIX, em metal amarelo e lacado,
com 2 oculares e 3 objectivas, marcado ‘R&J.BECK.
Ltd. London 13707’. Caixa estojo erm madeira.
Sinais de uso. Dim.: 39 cm.
BASE: 250 €

725 — Microscópio de
histologia
Europeu, séc. XIX/XX em metal
dourado. Sinais de uso. Dim.:
15,5 cm.
BASE: 150 €

727 — Microscópio de campo ‘W. Watson & Sons
Ltd London’
Inglês, inicios séc.XX , em metal amarelo e lacado,
marcado ‘W. Watson & Sons Ltd London 12553’.
Caixa estojo em madeira que serve igualmente de
suporte. Sinais de uso. Dim.: 39 cm.
BASE: 300 €

721 — Marinha com Navio de Guerra Japonês da
2^ªGG
Óleo sobre tela, assinado. Dim.: 40x50 cm.
BASE: 500 €

218

219

732 — Sextante de tambor
Sextante de tambor, ou de
bolso, inicios séc.XX, em
bronze e outros metais e
vidro, tampa com número
‘No. 6040’. Sinais de uso.
Dim.:7,7cm.
BASE: 120 €

728 — Octante ‘J. J. Messer’
Inglês, séc.XIX em metal e madeira de ébano,
marcado, ‘J.J.Messer for G. B. Garriao, Lisboa’.
Caixa estojo em madeira. Dim.: 28 cm.
BASE: 300 €

729 — Sextante
Inglês, séc.XIX em ferro lacado, metal e madeira,
marcado, ‘John Browning, London’. Dim.: 24,5 cm.
BASE: 300 €

733 — Bitácula com agulha de marear
Bitácula portuguesa com candeia, c.1950
em latão, óculo com vidro. Sinais de uso.
Dim.:27cm.
BASE: 100 €
734 — Régua de paralelas em pau santo
Portugal, inicios séc.XX, em pau-santo e metal. Dim.: 30
cm.
BASE: 70 €

736 — Bússola ‘Kern & Cie. Aarau Suisse’
Suiça, c.1940, marcado, ‘Kern & Cie. Aarau
Suisse’. Caixa estojo em madeira. Dim.: 15 cm.
BASE: 100 €

735 — Óculo náutico extensível
Europeu, séc.XIX/XX em metal dourado
parcialmente revestido a pele. Sinais de uso.
Dim.: extensível de 28,5 até 90 cm.
BASE: 80 €

730 — Telescópio astrológico
Telescópio de grandes dimensões, fabrico inglês,
finais séc.XIX em latão, pé dobrável em ferro
lacado, marca retalhista ‘J.J. Ribeiro Lisboa’.
Sinais de uso. Dim.: 100 cm.
BASE: 250 €
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731 — Nível topográfico
Fabrico inglês, inicios séc.XX, em latão dourado.
Faltas. Sinais de uso. Dim.: 34 cm.
BASE: 200 €
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737 — Pistola de pederneira
Barcelona, séc.XVIII em madeira,
ferro e latão, marcada. Sinais de uso.
Dim.: 38 cm.
BASE: 600 €

738 — Pistola de pederneira
Fabrico europeu, séc.XIX, madeira e ferro com
aplicações em metal. Sinais de uso. Dim.: 39 cm.
BASE: 100 €

742 — Capacete de espigão de
Infantaria
Portugal, séc.XIX, couro
envernizado e aplicações em
metal dourado - Armas Reais
e insígnia do 8ª Regimento
de Infantaria. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 25 cm.
BASE: 200 €

743 — Capacete de espigão dos
Bombeiros
Portugal, séc.XIX, couro
envernizado e aplicações em
metal dourado - Armas Reais e
insígnias dos Bombeiros, penaso
de sisal tingido. Sinais de uso,
pequenas faltas e defeitos. Dim.:
27 cm.
BASE: 120 €

745 — Capacete de Bombeiro Volutário
Portugal, meados séc.XX, latão, Sinais de uso.
Dim.: 28 cm.
BASE: 120 €

739 — Estojo com par de pistolas de duelo
de percussão
Inglaterra, meados séc.XIX, conjunto
composto por duas pistolas de percursão
em madeira e aço, marcadas ‘R. Stanton &
Son, Oswestry’, caixa estojo em madeira
com polvorinho e utensilios. Dim.: 29cm
(pistola).
BASE: 1950 €
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744 — Barretina do Colégio
Militar
Portugal, séc.XX, modelo
de 1950, tecidos e pele com
aplicações em metal. Sinais de
uso, falta do penacho. Dim.: 26
cm.
BASE: 100 €

746 — Par de capacetes de Bombeiro Voluntário
Portugal, conjunto de dois capacetes em latão,
meados séc.XX. Sinais de uso, oxidação. Dim.:
27,5cm.
BASE: 150 €

741 — Espada de Oficial Superior da
Marinha Portuguesa
Portugal, séc.XIX, guarda em latão com
brasão heraldico, punho figurativo, lâmina
em aço. Sinais de uso. Dim.: 85 cm.
BASE: 350 €
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747 — Capacete de espigão de Cavalaria da GNR
Portugal, c.1950-60, em tecido lacado e cabedal,
aplicações em metal. Sinais de uso, defeitos. Dim.:
28,5 cm.
BASE: 150 €

748 — Tea caddy estilo Boulle
Caixa para chá francesa, séc.XIX, Napoleão III,
marchetaria de madeira ebanizada e metal, interior
com compartimentos para chá. Pequenos defeitos,
faltam tampa no interior. Dim.: 13x24,12,5 cm.
BASE: 350 €

751 — Par de solitários Arte Nova
França c.1900, arte nova, em metal dourado
relevado e vidro pintado. Pequena falha. Dim.: 27
cm.
BASE: 150 €

752 — Par de jarras Arte Nova
Boémia, c.1900, par de jarras em vidro, decoração
a ácido, policroma e a ouro com flores. Dim.: 37.5
cm.
BASE: 300 €
753 — Base para quentes Arte Nova
Base para quentes em madeira
entalhada vegetalista, tampo com
azulejo figurativo arte nova. mecanismo
musical. Sinais de uso, mecanismo a
precisar de revisão. Dim.: 6x32x31cm.
BASE: 80 €

754 — AUGUSTE
MOREAU (18341917) - Jarra
figurativa
Jarra figurativa
em metal
estanhado relevado
representando figura
masculina puxando
rede com peixes,
assinada. Sinais de
uso. Dim.: 38 cm.
BASE: 250 €

749 — Caixa joalheiro com camaféus
França, séc.XIX, revestida a pele com decoração
a ouro, tampa com vidro, interior com tabuleiro
amovível com camaféus em laca. Sinais de uso.
Dim.: 22 cm.
BASE: 200 €
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755 — Candeeiro
menino e cão
Candeiro de
mesa, escultura de
menino e cão em
bronze, base em
marmore, tulipa
em vidro colorido.
Dim.: 34 cm.
BASE: 120 €

750 — Caixa Autómato Ave canora
Suiça, inícios séc.XX, caixa em baquelite, tampa
em esmalte policromo, mecanismo musical de
corda com ave-autómato sonora emergindo
de tampa. Sinais de uso, defeito num fole.
Dim.:3,5x10x6,7cm.
BASE: 1000 €
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756 — Cocker Spaniel em bronze
França, séc.XIX, escultura pisa-papéis em
bronze patinado, representando cocker
spaniel deitado. Dim.: 15 cm.
BASE: 90 €

757 — CARL KAUBA (1865-1922) A Treasure Seeker
Grupo escultórico composto por duas
partes, parte superior com figura de
caçador de tesouros em bronze, pode
ser amovida. A parte inferior é uma
figura feminina em bronze dourado.
Assinada. Dim.: 18 cm.
BASE: 350 €

760 — Figura alegórica
França, séc.XIX, escultura em terracota patinada.
Sinais de uso. Dim.: 103 cm.
BASE: 700 €

758 — EUGEN BÖRMEL (1858-1932) - Pequeno
Busto em bronze
Pequeno busto em bronze patinado, assinado, base
em mármore. Dim.: 21,5 cm.
BASE: 100 €
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759 — Par de jarras românticas
França, séc.XIX, antimónio relevado com
querubins, bases em alabastro. Sinais de uso. Dim.:
40 cm.
BASE: 150 €

761 — Grande escultura em bronze, ‘Harpia’
Escultura francesa, séc.XX, em bronze patinado, de
grandes dimensões, representando figura mitológica
grega. Pequeno restauro junto a base. Dim.:131cm.
BASE: 500 €

762 — Par de presas em marfim
Par de presas em marfim, aplicação de terminais e correntes em metal dourado. Peso total aprox.:4950 e
4900 grs. Dim.: 87 e 88 cm.
BASE: 1500 €
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763 — Abre cartas em marfim
Congo Belga, Zaire, séc.XIX,
em marfim entalhado, aplicação
de monograma em prata- Sinais
de uso, minima falha na ponta.
Peso aprox.: 464 grs. Dim.: 44
cm.
BASE: 500 €

766 — Par de castiçais ‘sereias’
Franceses, vidro e vidro fosco relevado,
possivelmente Baccarat, fuste formato de ‘sereia’,
parte superior com dois braços e dois lumes. Sinais
de uso. Dim.: 45 cm.
BASE: 250 €

768 — BACCARAT, FRANCE Harcourt champagne cooler
Frapé em cristal facetado
francês, recipiente escorredor
e asas em metal dourado.
Marcado na base. Dim.: 27 cm.
BASE: 600 €

764 — Jarra figurativa em marfim
Angola, c.1950-60, escultura em marfim
representando busto feminino, e figuras em aldeia.
Peso aprox. marfim.: 1022 grs. Dim.: 40 cm.
BASE: 350 €
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767 — Grande taça em cristal lapidado
Taça de grandes dimensões em cristal da boémia,
meados séc.XX, decoração lapidada. Dim.: 33x39
cm.
BASE: 200 €

769 — Pinha de corrimão
Portugal, séc. XIX/XX, cristal
moldado, decoração relevada,
base em metal. Mínimas falhas.
Dim.: 15,5 cm.
BASE: 100 €

770 — Pinha de corrimão
Portugal, séc. XIX/XX, cristal
moldado, decoração de favos,
base em metal. Mínimas falhas.
Dim.: 15 cm.
BASE: 120 €

765 — Par de grandes troféus Chineses
China, séc.XX, estrutura em madeira revestida por
placas de osso, decoração gravada e polícroma
com figuras, divindades, aves e dragões, bases em
madeira. Sinais de uso. Dim.: 225 cm.
BASE: 3500 €
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771 — Caixa joalheiro redonda
em vidro
França, c.1900, arte nova, caixa
em vidro curvo com monture
em metal dourado, fundo com
veludo. Sinais de uso. Dim.:
14,5x19 cm.
BASE: 120 €

772 — Caixa joalheiro em vidro
bombée
França, c.1900, arte nova, caixa
em vidro curvo com monture em
metal dourado, fundo e costas
com veludo. Sinais de uso. Dim.:
15x24x14 cm.
BASE: 120 €

774 — Estojo de toilete
Inglaterra, séc.XIX, caixa em raiz, placa de metal
com monograma, interior compartimentado com
utensilios, frascos e caixas em vidro e tampas em
prata inglesa 925, Londres 1875, marca de ourives
‘T.W’. Peso aprox.:245g. Sinais de uso. Dim.:
20x30,5x23 cm.
BASE: 750 €
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773 — Caixa de música
Alemanha, séc.XIX/XX,
marchetaria de várias madeiras,
mecanismo com tampa em
vidro, com seis melodias. Dim.:
14x56x22 cm.
BASE: 400 €

775 — Conjunto de talheres para 12 pessoas em
madrepérola e prata francesa
Prata francesa, contraste Minerva 800, marca de
ourives ‘P.F’, decoração incisa, vazada e relevada de
elementos vegetalistas, cabos em madrepérolas com
monograma me prata, com estojo. Sinais de uso.
Dim.:de 18cm a 27,5cm.
BASE: 150 €

776 — Caixa cigareira
Floresta Negra
Alemanha, meados séc.XX,
em carvalho entalhado,
decoração vegetalista, topo
d atampa com veados,
interior com sete prateleira
para cigarros. Sinais de
uso. Dim.: 35.5x25.5x17
cm.
BASE: 150 €
779 — Lanterna de navio
Alemanha, finais séc.XIX,
principio séc.XX, em
metal e vidro, marcada
‘Ahlemann & Schlatter’.
Sinais de uso, oxidação.
Dim.: 50 cm.
BASE: 60 €

777 — Caixa de lamelas ‘R.&J. BECK.
London’
Estojo em madeira com 36 lamelas com
cortes histológicos, caixa marcada R.&J.
BECK. London. Sinais de uso. Dim.:
6,5x19,5x10,5 cm.
BASE: 100 €

778 — Máquina de costura miniatura
Europa, incicios séc.XX, em ferro e
metal pintado. Sinais de uso, falhas.
Dim.: 26 cm.
BASE: 120 €

780 — Caixa de pesos em bronze
Europa, séc.XVII/XVIIII, em bronze, com sete pesos.
Marcas de aferição. Sinais de uso. Dim.: 12cm.
BASE: 500 €
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781 — Cómoda miniatura joalheiro
Portugal, séc.XX, em madeira com ferragens em metal,
com três gavetas. Sinais de uso. Dim.: 22cm
BASE: 100 €

784 — Grande peanha
em madeira
Portugal, séc.XIX/
XX, peanha de grandes
dimensões em castanho
entalhado, decoração
vegetalista. Sinais de uso. Dim.: 90x86 cm.
BASE: 200 €
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782 — Cómoda miniatura estilo Louis
XVI
Portugal, séc.XIX, em castanho
entalhada com decoração dourada, duas
gavetas, adaptado de antigo toucador.
Sinais de uso. Dim.: 28x59x32 cm.
BASE: 200 €

783 — Cómoda miniatura
Portugal, inícios séc.XX, marchetaria
em várias madeiras, ferragens em metal,
tampo em mármore com duas gavetas.
Defeitos. Dim.: 24x27x16,5 cm.
BASE: 100 €

786 — Cómoda D.José / D.Maria
Portugal, séc.XVIII/XIX, marchetaria em pausanto, pau-rosa e outras madeiras, com dois
gavetões, ferragens em bronze dourado, tampo em
mármore rosa. Sinais de uso. Dim.: 85x109x57
cm.
BASE: 1500 €

787 — Quatro cadeiras de braços
Portugal, séc.XX, em cerejeira entalhada e
decoração a ouro, costas com palhinha e assentos
estofados a tecido. Dim.: 102,5x56x43 cm.
BASE: 250 €

788 — Papeleira holandesa
Holanda, séc.XIX, folheado de mogno, com três
gavetões e duas gavetas, interior com gavetas
e nichos. Ferragens em metal. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 107x60x112 cm.
BASE: 1000 €

789 — Mesa de apoio romântica
Portugal, séc.XIX, em vinhático entalhado, com
duas gavetas. Dim.: 78x96,5x50 cm.
BASE: 250 €

785 — Caixa contador
Portugal, contemporâneo, marchetaria em várias
madeiras, tampo de rebater, interior com sete gavetas.
Dim.:34x43x29,5cm.
BASE: 350 €
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794 — Quatorze
cadeiras
Portugal, séc.XX,
conjunto de quatorze
cadeiras em mogno,
assentos estofados a
napa. Sinais de uso.
Dim.: 89x45x47 cm.
BASE: 1200 €

790 — Secretária a abattant
Inglesa, séc.XIX em mogno, gaveta, duas porta e
porta de rebater, interior escritório com gavetas
e nichos, tampo em mármore. Sinais de uso,
pequenos defeitos. Dim.: 142x90,5x41,5 cm.
BASE: 500 €
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792 — Móvel com alçado
Inglês, séc.XIX, em mogno, cómoda com cinco
gavetas, corpo superior vitrien com portas
envidraçadas, interior com prateleiras, ferragens
em metal. Sinais de uso. Dim.: 168x87x35 cm.
BASE: 300 €

791 — Móvel a abattant
Inglês, séc.XIX/XX, mogono e raiz de mogno,
tampo de rebater, gavetas. Sinais de uso, pequenos
defeitos. Dim.: 143x96x42 cm.
BASE: 350 €

793 — Cama de casal em talha dourada
Portugal, séc.XX, estrutura em madeira entalhada,
gesso e brunida a ouro, cabeceira parcialmente
estofada. Sinais de uso, defeitos no estofo. Dim.
Cabeceira: 131x171 cm.
BASE: 250 €

795 — Canapé estilo
Biedermeier
Canapé estilo
Biedermeier, séc.XX,
mogno entalhado,
estofo em tecido
listrado. Sinais de usor.
Dim.:99x205x67 cm
BASE: 250 €

796 — Bureau plat
Portugal, séc.XX, em
pau-santo e mogno,
com cinco gavetas,
estirador, tampo em
pele, ferragens em
metal. Sinais de uso.
Dim.: 74x150x70 cm.
BASE: 350 €
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800 — Par de floreiras
figurativas estilo D. João V
Portugal, séc.XIX, estilo D.João
V, madeira policroma e dourada,
reservas com retratos femininos,
fundo marmoreado, pernas
crurvas, pés de garra. Sinais de
uso, uma perna com defeito.
Dim.: 60x41 cm.
BASE: 400 €

797 — Canapé estilo D.
João V
Portugal, séc.XIX/XX,
estilo D.João V, em
nogueira entalhada,
assento estofado em
tecido. Sinais de uso.
Dim.: 115x175x53 cm.
BASE: 500 €

798 — Vitrine / livreira
Portugal, XX, castanho entalhado, decoração de
elementos vegetalistas, corpo inferior com três
portas, superior com três portas emvidraçadas,
prateleiras interiores, pés figurativos animal
fantástico, ferragens em metal. Sinais de uso.
Dim.:182x173x50cm.
BASE: 400 €
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799 — Oratório com base
Portugal, séc.XVIII/XIX e posterior, madeira
entalhado com decoração polícroma, porta e laterais
com vidro, interior pintado a ouro, parte inferior
adaptada com porta. Sinais de uso, pequenas faltas e
defeitos. Dim.: 205x67x38 cm.
BASE: 600 €

801 — Cómoda estilo Biedermeier
Inglesa, séc.XIX, em mogno, ferragens em metal,
com quatro gavetas. Muito danificada. Dim.:
93x62,5x129cm.
BASE: 500 €

802 — Móvel alto Império gira-discos
Portugal, séc.XX, em mogno, ferragens em metal,
com 4 portas, 2 simulando gavetas, tampo com
mármore, interior com rádio gira-discos. Sinais de
uso, não testado. Dim.: 142x49x89 cm.
BASE: 200 €
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806 — Par de grandes Urnas
Neoclássicas em bronze
França, séc.XX, par de urnas em
bronze patinado de grandes dimensões,
decoração relevada de cavalos e
leões, asas de cabeça de bode, tarja
de grinaldas e bordo de folhas de
acanto no corpo. Sianis de uso. Dim.:
170x135 cm.
BASE: 3500 €
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803 — Taça em cerâmica pré-columbiana
Perú, cerâmica Pré-colombiana, Séculos XIII
a XV,decoração policroma. Sinais de uso,
restauro antigo no pé. Dim.: 25 cm.
BASE: 800 €

ORDEM DE COMPRA
Enviar por correio, fax ou e-mail para:
MARQUES DOS SANTOS LEILÕES,

A PREENCHER PELA EMPRESA
ORDEM DE COMPRA Nº
RECEPÇÃO

Contribuinte No 508 619 548

DATA

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

HORA

geral@mdsleiloes.com www.mdsleiloes.com

ASSINATURA

LEILÃO Nº
DATA
LICITAÇÃO PELO TELEFONE
Lote Nº

Título ou Descrição do Lote

Valor Máximo de Licitação (€)

804 — Taça em cerâmica pré-columbiana
Perú, cerâmica Pré-colombiana, Séculos
XIII a XV,decoração policroma. Sinais de
uso. Dim.: 16,5 cm.
BASE: 500 €

805 — Jarra em cerâmica pré-columbiana
Perú, cerâmica Pré-colombiana, Séculos XIII
a XV,decoração policroma. Sinais de uso,
restauro antigo no pé. Dim.: 19 cm.
BASE: 400 €

Queiram licitar em meu nome os lotes acima discriminados

todo o conteúdo das “Condições Negociais” impressas no

até ao valor máximo indicado (comissão excluída) no leilão

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

acima referido. Estas licitações serão executadas pela Mar-

Caso seja bem sucedido na aquisição de algum ou de alguns

ques dos Santos Leilões ao melhor preço possível de leilão.

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

Declaro conhecer e aceitar, integralmente e sem reservas,

missão de 18,45% (IVA incluído).

NOME
EMAIL
MORADA
C.POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
No CONTRIBUINTE
No BI
ASSINATURA
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DATA

LICITAR EM LEILÃO
Todas as Ordens de Compra deverão ser recebidas
até 3 horas antes do início do Leilão.

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

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

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