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Mesa baixa, estilo Luis XVI, de madeira entalhada, pintada e dourada. Alt. 0,42.
Larg. 0,84 x 0,44.
2 Quadros, técnica mista, “Paisagem alentejana – Moura” e “Margem do
Zêzere”. Ass. A. REIS, 60. Alt. 0,185 x 0,14.
Quadro com placa de cobre representando Ultima Ceia. Alt. 0,38 x 0,12.
Jarro antigo, de porcelana europeia, decoração com dourados.
2 Caixas de material nobre e madeira.
Mesa de abas, em mogno, com duas gavetas. Alt. 0,77. Diam. 0,90.
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…), com pedraria cravejada. Peso 15 grs.
Arca de mogno, com embutidos. Alt. 0,58. Larg. 1,15. Fundo 0,53.
Serigrafia colorida, Sem titulo. Ass. DEVI TUSZYNSKI (1917-2002) Biogr.
Benezit, Delarge, etc. Tiragem E/A. Alt. 0,39 x 0,265.
Cachimbo antigo, para opio, em latão, com gravados com figuras e outros
motivos. Alt. 0,25.
Anel de senhora, em prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 6 grs.
Canapé de dois lugares, em cerejeira, estofado e forrado a seda creme e
policromada. Com pequenos vestígios de caruncho.
Escrivaninha com alçado, de mogno, com duas portas, duas gavetas e parte
superior com prateleiras. Alt.2,00. Larg. 0,93. Fundo0,44.
Par de botões de punho, antigos, de prata, com vistas de ouro e onix. Peso 8 grs.
Jarra grande, de cobre, com duas argolas. Pequenas amolgadelas. Alt. 0,34.
Pá para bolos, com cabo de prata de 835 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1938-1984). Com estojo.
Relógio de pulso, para homem, DANISH DESIGN, com caixa de metal. Com
estojo.
Aguarela, Rua com casas e figuras “Aldeia de Monsanto”. Ass. JOÃO
ALBERTO. Alt. 0,345 x 0,28. Com vestígios de humidade.
Cruz de prata com marca legal de contraste, com pedraria cravejada. Peso 2 grs.
“Bonbonnière” de porcelana de Sevres, decoração policromada com flores em
relevo na tampa. Alt. 0,13. Diam. 0,19.
Mesa de sala-de-jantar, estilo inglês, de mogno, com duas tabuas para extensão.
Diam. 1,11.
Cama romântica, de casal, em mogno.
Carpete acrílica, alemã, desenho oriental policromado. Med. 2,50 x 2,00.
Pulseira de elos, em prata com marca de contraste águia – Porto (1985-…). Peso
32 grs.
Pote com tampa, de porcelana da China, decoração policromada com flores. Alt.
0,27.
Caixinha para comprimidos, de prata com marcas legais de contraste. Peso 18
grs.
Armário-aparador estilo Luis XV, de nogueira e folheado a pau-santo, com rico
trabalho de talha, com duas portas e uma gaveta, e parte superior com espelho.
Alt. 1,10. Larg. 2,20. Fundo 0,63.
Caneta SHEAFFER’S, com friso dourado.
Pintura a óleo sobre tela, Jardim com casa e piscina. Assinado no canto inferior
direito. Escola Portuguesa. Alt. 0,18 x 0,24.
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Serigrafia colorida, Sem titulo. Ass. MARÇAL, 96. Tiragem 129/150. Alt. 0,55 x
0,49.
Pintura a óleo sobre tela, Natureza morta (mesa com jarro, frutos e fruteira). Não
assinado. Escola Portuguesa. Séc. XX. Alt. 0,38 x 0,45.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985-…),
com 6 brilhantes e 1 “cabouchon”, cravejados. Peso 3,2 grs.
Escova com capa de prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Com estojo.
Serviço de café, em porcelana do Japão, decoração policromada com dragões em
relevo, composto por bule, leiteira, açucareiro, 6 chávenas e pires. Fundo das
chávenas com bustos.
Mesa de sala-de-jantar, estilo Henrique II, de mogno com trabalho de talha, com
duas tabuas sobresselentes. Med. 1,11 x 1,08. Med. aberta 1,70 x 1,11.
Relógio de pulso, para senhora, CITIZEN – Eco Drive, com caixa e bracelete de
metal dourado. Com estojo.
Candeeiro de tecto, de suspensão, em metal e vidro.
Tapete com desenho oriental policromado, fundo creme com flores. Med. 1,37 x
1,68.
Pastel, Jarra com duas rosas. Não assinado. Escola Portuguesa. Alt. 0,305 x 0,26.
Terrina com respectiva bandeja, lisos e com gomos, de metal prateado.
Busto de “tuareg” (placa), em pele. Alt. 0,34 x 0,42.
Gargantilha em malha de prata de 835 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Peso 54 grs.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com caminho. Ass.
F. VIANA. Alt. 0,58 x 0,87.
2 Pratinhos de porcelana da China, decoração policromada com flores. Séc. XIX.
Um com pequena falhinha no rebordo. Séc. XIX.
Armário estilo holandês, de mogno, com duas portas, duas gavetas e parte
superior com duas portas de vidro. Alt. 1,91. Larg. 1,36. Fundo 0,51.
Pulseira de prata dourada, com marcas legais de contraste, com zirconias
cravejadas. Peso 14,2 grs.
Pulseira antiga, formada por medalhas de São Marino, em prata. Peso 25 grs.
Quadro com 5 colheres em metal prateado e esmalte.
Desenho a crayon, Busto de menina. Ass. NARCISO MORAIS, 1958 (Narciso
Alfredo de Morais, 1892-1977) Biogr. Pamplona, Tannock, etc. Vestígios de
humidade. Alt. 0,35 x 0,225.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marcas legais de contraste, com
pedraria cravejada. Peso 1 gr.
Par de jarrinhas, em porcelana do Japão, Satsuma, decoração policromada com
figuras e outros motivos. Séc. XIX. Alt. 0,13
Quadro com 3 faquinhas com cabos de prata com marca de contraste javali
(1887-1937).
Pintura a óleo sobre tela, Vista de cidade com torreão. Assinado. Alt. 0,40 x
0,30.
Escrivaninha estilo inglês, de mogno, com seis gavetas, três portas e parte
superior com duas portas de vidro. Alt. 2,20. Comp. 1,17. Fundo 0,47. Pequenos
defeitos no folheado.
Quadro grande, oleografia, Paisagem campestre. Alt. 0,84 x 1,28.
Busto de cigana, escultura antiga, em terracota pintada. Alt. 0,28. Faltas na
policromia.
Imponente armário de sala-de-jantar, estilo Henrique II, de mogno, com duas
portas, duas gavetas e parte superior com duas portas e laterais, de vidro. Alt.
2,60. Larg. 1,37. Fundo 0,56.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
Garrafa antiga, D. Maria, de cristal com dourados. Séc. XIX. Alt. 0,30.
22 Postais antigos, de Braga, Vila Real, Gerês, Algarve, Évora, Madeira, etc.
Colar de prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria e placas de madrepérola.
Par de cães em porcelana inglesa de Staffordshire, decoração policromada. Alt.
0,31.
Conjunto de faca, garfo e colher, com cabos de prata de 833 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1938-1984). Com estojo.
Mesa redonda, estilo inglês, de mogno. Diam. 1,00.
Relógio de pulso, para senhora, CITIZEN, com caixa e bracelete, de metal. Com
estojo.
Par de galhetas antigas, de vidro.
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Tapete oriental, KAZAK, fundo castanho, barra creme, desenho policromado
com dois medalhões. Coçado. Med. 1,73 x 0,95.
Conjunto de 8 cadeiras de mogno com trabalho de talha, com assento e costas de
veludo verde.
Desenho a “crayon”, colorido, Retrato de menina. Assinado. Alt. 0,43 x 0,30.
Jarra antiga, de madeira entalhada, com sábio em relevo. Alt. 0,21.
Quadro grande, gravura colorida, inglesa, “Royal Visitors in Watteau’s Studio”.
Sobre obra de V. de Paredes. Alt. 0,60 x 0,84.
Colar de prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria.
Tapete de oração, oriental, NAIN, fundo creme, desenho floral policromado.
Med. 1,60 x 0,98.
Quadro com azulejos, Nu feminino. Ass. VIRGILIO. Alt. 0,15 x 0,15.
Armário baixo, de mogno com trabalho de talha, com duas portas. Alt. 1,00.
Larg. 0,75. Fundo 0,38.
Arca de mogno com trabalho de talha.
Alfinete de peito, antigo, em prata, com onix e marcassites. Peso 12 grs.
Imponente terrina com respectivo prato, em metal dourado com gravados.
Bengala antiga, oriental, em material nobre, com gravados de figuras e outros
motivos.
Jarro de porcelana de Nápoles (Cappodimonte), decoração policromada com
figuras, parras e uvas, em relevo, com cena alusiva ao vinho. Sec. XIX. Alt. 0,21
Salva de gradinha, com gravados e quatro pés, de prata com marca dos antigos
contrastes do Porto (1881-1886), Fab. Cosme. Diam. 0,36. Peso 958 grs.
Aguarela, Trecho africano com figura. Ass. N. SOUSA, 86. (Albano Carvalho
Neves e Sousa, 1921-1995) Biogr. Pamplona, Vollmer, Tannock, P. Universal,
etc. Alt. 0,33 x 0,475.
Alfinete de peito, em ouro com marcas legais de contraste, com 1 brilhante, 1
rubi e diamantes cravejados. Peso 12,3 grs.
Quadro grande, rara e valiosa pintura a óleo sobre tela, Anunciação a Virgem
Santíssima. Com vestígios de assinatura no canto inferior direito (PA), atribuível
a Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810, mestre conhecido como pintor dos
frades, pelas suas obras de índole religiosa, onde realizou trabalhos para varias
igrejas na região de Lisboa). Séc. XVIII/XIX. Alt. 1,35 x 1,03. Necessita de
restauro.
Relógio de parede, género Boulle, antigo, de pendulo e bordões, mostrador com
numeração romana, com caixa de madeira policromada com embutidos de metal
e pavões. Mostrador com pequeno defeito. Com chave. Funciona. Alt. 0,63 x
0,50.
Armário de dois corpos, em castanho, com duas portas, duas gavetas e parte
superior com duas portas de vidro. Alt. 2,17. Larg. 1,30. Fundo 0,51.
Electrificado.
Pietá, escultura policromada. Alt. 0,26 x 0,215.
Coleção de 22 medalhas-replica, “Historia do Escudo”, em prata fina (411 grs.) e
ouro fino (7 grs.). Edição de Pinto, Lima & Maias, Lda. Escultor Baltasar Bastos.
Com certificado (Nº 0133). Com estojo.
Par de jarras antigas, em “biscuit”, formadas por dama e cavalheiro, decoração
policromada. Alt. 0,24.
Tabuleiro oval, liso, com duas pegas, em prata de 925 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…). Med. 0,52 x 0,32. Peso 1648 grs.
Pintura a óleo sobre madeira, Dois Santos e Anjo. Séc. XVIII / XIX. Alt. 0,185 x
0,165.
Colar com 7 fiadas de perolas, com fecho de ouro de 800 mil., com marca legal
de contraste.
Cachimbo antigo, inglês, FALCON, em metal e madeira.
Candeeiro de tecto, Arte Nova, com cinco braços, de metal, com campânulas de
vidro colorido e vidrilhos. Alt. 1,10. Diam. 0,70.
Relógio de bolso / lapela, em ouro de 18 kil., com esmaltes, madrepérola e
brilhantes. A funcionar. Com estojo.
Desenho aguarelado, para a obra “O Conde de Monte Cristo”. Ass. RAMOS
RIBEIRO (António José Ramos Ribeiro, 1888-…) Biogr. Tannock, etc. Alt. 0,25
x 0,17. Com certificado de autenticidade passado pelo Historiador Reiner
Daehnhardt.
Bilha antiga, de cobre. Alt. 0,50.
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Armário-louceiro género Arte nova, de nogueira, com quatro portas, duas
gavetas e parte superior com quatro portas de vidro. Alt. 2,30. Comp. 1,70.
Fundo 0,50. Com picos de caruncho.
Cantoneira estilo inglês, de mogno, com duas portas, duas gavetas e parte
superior com duas portas de vidro. Alt. 2,40. Larg. 1,23.
Pintura a óleo sobre madeira, Paisagem campestre com figura, tenda e fogueira.
Ass. M REIS (Maria Luisa Reis, 1902-…). Filha de Carlos Reis. Biogr. Tannock,
etc. Alt. 0,40 x 0,30.
Anel de homem (solitário), de ouro com marcas de contraste ilegíveis, com 1
brilhante cravejado (cerca de 0,70 ct). Peso 9,2 grs.
Relógio de caixa alta, de pendulo e bordões, com três pesos e com caixa de
madeira.
Conjunto de credencia e espelho, para lareira, de nogueira com trabalho de talha.
Com picos de caruncho. Alt. 2,67. Larg. 1,20. Fundo 0,37. Com respectivo
aquecedor eléctrico.
Par de ânforas francesas, em porcelana, decoração policromada com flores e
reservas com paisagem com rios, barcos e figuras. Séc. XIX. Alt. 0,365.
Prato marcador, liso, borda com gravado, de prata de 916 mil., com marca de
contraste águia – Lisboa (1938-1984). Diam. 0,30. Peso 715 grs.
Frasco antigo, de cristal lapidado.
Par de brincos em ouro, com diamantes cravejados. Séc. XIX / XX. Peso 2,5 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Costa marítima com barco e casa. Ass. ADA (Álvaro
Figueiredo Duarte de Almeida, 1909-1972) Biogr. Pamplona, Tannock, etc.. Alt.
0,40 X 0,50
13 Moedas de prata, portuguesas, de 1000, 500, 20, 10 e 5 escudos. Peso 248 grs.
Par de brincos antigos, de prata e ouro, com diamantes e perolas, cravejados.
Peso 4,5 grs.
Serviço de chá e café, em porcelana da Vista Alegre, “Dama do Parasol”,
decoração “chinoiserie” policromada com figuras e outros motivos, composto
por bule, cafeteira, 2 leiteiras, 2 açucareiros, 12 chávenas e pires, de chá, e 12
chávenas e pires, de café. Edição exclusiva e limitada de 500 exemplares.
Rara e valiosa carpete oriental, Egipto, modelo Agra, fundo castanho e creme,
desenho policromado. Com certificado e avaliação da conceituada casa Tricana.
Med. 4,22 x 3,04.
Pintura a óleo sobre madeira, Casas campestres. Ass. J. D. SANCHES (José
Rodrigues Dias Sanches, 1903-1972) Biogr. Benezit, Pamplona, Tannock, P.
Universal, Vollmer, etc.. Alt. 0,20 x 0,155.
Bau antigo, oriental, de metal trabalhado e madeira, com aplicações de material
nobre. Alt. 0,35. Larg. 0,4. Fundo 0,25.
Potiche com tampa, em porcelana da China, decoração Imari com flores e cão de
Foo na tampa. Séc. XIX. Alt. 0,33
Serviço de chá e café, liso e com gomos (caninhas), com quatro pés com
folhagem, composto por bule, cafeteira, leiteira, açucareiro e tabuleiro, de prata
de 833 mil., com marca de contraste águia - Porto (1938-1984). Peso 5675 grs
Anel de senhora, em ouro branco com marcas de contraste ilegíveis, com 6
brilhantes cravejados. Peso 1,7 grs.
Mesa de sala-de-jantar, estilo inglês, de vinhático, com dois pés-de-galo, com pés
de garras em bronze, com duas tabuas sobresselentes. Med. 1,50 x 1,00. Com
tabuas 2,17.
Comoda romântica, de mogno, com seis gavetas e sapateira. Alt. 1,15. Larg.
1,13. Fundo 0,50.
Pintura a óleo sobre cartão, Visita ao Museu Nacional dos Coches. Ass. ANA
Mª. DE ALABAL, 1998. Esc. Espanhola. Pintura Naïf, ganhou menção honrosa
na exposição Galeria do Estoril, indicada no verso. Alt. 0,45 x 0,52.
Tapete oriental, TABRIZ, desenho policromado, barra creme com flores e
medalhão central. Med. 1,75 x 1,07.
Candeeiro de tecto, de latão, com quatro braços com tulipas de vidro, e 1
candeeiro de mesa, de metal pintado, com dois braços.
Pietá, escultura antiga de madeira. Arte Popular. Séc. XIX. Alt. 0,30.
Relógio de bolso, WALTHAM USA, com caixa de metal dourado. Numero
2191271. Funciona. Sem vidro.
Estojo oriental, antigo, de madeira lacada, com figuras e outros motivos
pintados. Med. 0,30 x 0,10.
Par de brincos em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…), com vistas de ouro. Marcados NEMESIS. Peso 10,7 grs.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
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Pintura a óleo sobre madeira, Paisagem campestre. Ass. J. J. RAMOS (José
Joaquim Ramos, 1881-1972) Biogr. Pamplona, Tannock, P. Universal, etc. Alt.
0,10 x 0,22.
Salva-bilheteira grande, com quatro pés, com flores gravadas, borda com flores e
folhagem, de prata com marca de contraste javali – Porto (1887-1937). Diam.
0,395. Peso 877 grs. Com inscrições gravadas.
Candeeiro de teto e par de apliques, em metal e vidro.
Crucifixo antigo com Cristo esculpido em madeira pintada, com cruz e peanha
com dourados. Alt. 0,30. Altura total 0,755.
Colar de prata dourada com marcas legais de contraste. Peso 68 grs.
Terrina sem tampa, com travessa, em porcelana da China, decoração
policromada com figuras e flores. Séc. XIX.
Gravura colorida, francesa, “La Croisée”. De DEBUCOURT (Philibert Louis
Debucourt, 1755-1832) Biogr. Benezit, etc. Alt. 0,57 x 0,395. Com moldura
estilo império.
Armário de mogno com trabalho de talha, com duas portas. Alt. 1,07. Larg. 0,77.
Fundo 0,38.
Secretaria antiga, de mogno, com nove gavetas. Falta um puxador. Alt. 0,79
Larg. 1,24. Fundo 0.64.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Jarra com flores. Ass. JOAQUIM
MAGALHÃES. Biogr. Tannock, etc. Alt. 0,50 x 0,57. Ladeado por par de
espelhos. Med. total. 0,77 x 1,37.
Terrina com tampa e prato, par de fruteiros e 3 salvas, em metal.
Lote de diversas tigelas, pratos e colheres, em porcelana da China, decoração
policromada.
Par de litografias coloridas, Costa marítima e Sem titulo. De ANTONIO
GUIMARÃES. Alt. 0,40 x 0,55.1
Candeeiro de mesa, em louça, com flores policromadas e armação de metal, com
tulipa de vidro.
Caneta e 1 lapiseira, antigas, PARKER, em prata.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marcas legais de contraste, com
brilhantes cravejados. Peso 1,4 grs.
Passadeira oriental, KAZAK, fundo encarnado, barra creme, desenho
policromado com medalhões. Med. 3,90 x 1,40. Com sinais de uso.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985-…),
com zircónias cravejadas. Peso 6,4 grs.
Prato grande, antigo, de faiança de Coimbra, decoração azul com figuras,
animais e outros motivos. Diam. 0,41.
Pintura a óleo sobre tela, Sem titulo. Ass. PRATAS, 95. Alt. 0,64 x 0,54.
Relógio de pulso, para homem, CITIZEN, com cronógrafo e calendário, com
caixa de metal. Com estojo. Funciona.
4 Garrafas de vinho do Porto, FERREIRA – DONA ANTÓNIA (RESERVA),
QUINTA DO ESTANHO – 20 ANOS, DUQUE DE BGRAGANÇA – 20
ANOS, e VELHOTES – TAWNY.
Pintura a óleo sobre tela, Paisagem com rio, casas, barcos e arvores. Não
assinado. Escola Portuguesa. Séc. XX. Alt. 0,40 x 0,32.
Relógio de bolso, com caixa de metal. Com “chateleine” de prata de 833 mil.,
com marca de contraste águia – Porto (1938-1984). Funciona.
Candeeiro de tecto, estilo holandês, de latão, com seis braços.
Cruz de ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985-…), com safiras
cravejadas. Peso 3,5 grs.
Aguarela, Natureza morta com tacho, peixes e tomates. Ass. LAURENTINA,
1922. Escola Portuguesa. Alt. 0,25 x 0,30.
Colar de prata com marcas legais de contraste e cristais-de-rocha. Peso 97 grs.
Mascara grande, de madeira. Arte Africana. Alt. 0,55. Eletrificada.
Tabuleiro de madeira exótica, com embutidos, decorado com pintura com vista
do Rio de Janeiro. Med. 0,435 x 0,71.
Candeeiro de mesa formado por guerreiro, escultura policromada. Alt. 0,58.
Pequeno defeito.
Pintura a óleo sobre folha, Trecho invernoso com casas. Assinado no canto
inferior direito. Alt. 0,26 x 0,34.
Jarro, 1 bule, 1 castiçal, 1 cinzeiro e par de jarrinhos, em estanho.
Relógio de pulso, para homem, DANISH DESIGN, com caixa de metal. Com
estojo.
Candeeiro de mesa, em cristal.
Terço grande, escultura de barro, marcada CARLOS VIZEU.
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€ 1.400 / 2.500
€ 450 / 700
€ 20 / 50
€ 40 / 300
€ 200 / 350
€ 130 / 250
€ 15 / 100
€ 25 / 200
€ 20 / 150
€ 80 / 250
€ 10 / 60
€ 5 / 30
€ 50 / 200
€ 10 / 70
€ 180 / 300
€ 160 / 300
€ 180 / 500
€ 250 / 400
€ 80 / 250
€ 70 / 400
€ 60 / 150
€ 40 / 100
€ 30 / 200
€ 60 / 150
€ 25 / 100
€ 160 / 300
€ 50 / 250
€ 120 / 200
€ 25 / 100
€ 15 / 100
€ 10 / 100
€ 50 / 200
€ 30 / 100
€ 40 / 150
€ 20 / 70
€ 20 / 100

290
292
293
294
295
296
297
300
301
302
305
308
309
312
313
314
315
317
320
322
323
325 A
326
328
330
332
333
335
335 A
336
338
339
340
342
348
349
350
352

353

Colar de prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria.
Meia-aliança de ouro branco, com marcas legais de contraste, com 7 brilhantes
cravejados. Peso 2,2 grs.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Trecho campestre co rio e casas. Ass. F.
VIANA. Alt. 0,70 x 1,10.
Alfinete de peito, de prata com marcas legais de contraste, com zirconias
cravejadas. Peso 10 grs.
Técnica-mista, Sem titulo. Alt. 0,60 x 0,30.
Pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com lago e casas. Assinado- Alt.
0,39 x 0,79.
Anel de senhora, de prata com marcas legais de contraste, com onix. Peso 18 grs.
Tabuleiro oval, borda vazada e com folhagem, de prata de 925 mil., com marca
de contraste águia – Porto (1985-…). Peso 1973 grs.
Mesa redonda, antiga, em mogno. Alt. 0,75. Diam. 0,68.
Pintura a óleo sobre cartão, Paisagem campestre com casas. Não assinado.
Escola Portuguesa. Alt. 0,34 x 0,24.
Pulseira de couro, prata e zirconias cravejadas.
Pulseira de prata com marcas legais de contraste, com zirconias cravejadas. Peso
14 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Paisagem. Não assinado. Alt. 0,44 x 0,35.
Grupo de duas crianças, escultura pintada. Pequeno defeito nos dedos do menino.
Alt. 0,58.
Colar em aço, com fecho e cruz, de ouro com marcas legais de contraste, com
contas de rubi.
Pintura a óleo sobre cartão, Paisagem marítima com casas. Ass. VASCO
RODRIGUES, 1985. Alt. 0,40 x 0,50.
Litografia colorida “Ciudad Rota”. Ass. VILLAR. Tiragem 24/25.
Par de pratos antigos, de louça, marcados CANTON BF, decoração “chinoiserie”
policromada com figuras e outros motivos. Diam. 0,235.
“Tête-a-tête” formado por bule, leiteira e chávena, lisos, de prata de 916 mil.,
com marca de contraste águia – Lisboa (1938-1984). Peso 434 grs.
Terço de prata com marcas legais de contraste, com contas brancas.
Armário de mogno, com duas portas. Alt. 1,10. Larg. 1,07. Fundo 0,44.
Alfinete de peito, Caracol, de prata com marcas legais de contraste, com cristais
Swarovsky. Peso 8,7 grs.
7 Peças de madeira: portal, deusas, animais e faca abre-livros.
Cruz e 1 terço, de madeira, com aplicações de metal.
Colar com pendente com pedra azul, em prata de 835 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…). Peso 28 grs.
Pasta com cerca de 1.800 selos alemães.
Quadro oval, com crucifixo de bronze. Moldura com defeito. Alt. 0,205 x 0,115.
Quadro, técnica-mista, Sem titulo. Assinado no canto inferior direito. Alt. 0,73 x
0,60.
Tapete oriental, fundo creme, desenho policromado com três medalhões. Med.
1,60 x 0,94.
Pulseira de bolas, com 4 passadores em prata.
Par de jarras de porcelana francesa, decoração policromada com flores. Alt.
0,155. Uma com falhinha.
Aguarela, Trecho campestre com caminho, com burros e figuras. Não assinado.
Escola Portuguesa. Alt. 0,155 x 0,215.
Jarra lisa e com gomos, de prata de 925 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Alt. 0,21. Peso 189 grs.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
2 Escravas em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto (1985…). Peso 44 grs.
Par de jarras antigas, em metal esmaltado, “cloisonné”, decoração policromada
com flores. Alt. 0,185.
Conjunto de 6 colheres de café e 1 pá para açúcar, cabos com caravelas, de prata
com marca de contraste javali – Gondomar (1887-1937). Peso 46 grs.
Serviço de chá e café, de porcelana europeia, decoração policromada com flores,
composto por bule, cafeteira, 2 leiteiras, 2 açucareiros, 5 chávenas e pires, de chá
e 6 chávenas e pires, de café.
Conjunto de 6 escravas com gravados, de prata de 833 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1938-1984. Peso 13 grs.
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€ 110 / 200
€ 110 / 250
€ 40 / 350
€ 50 / 100
€ 10 / 60
€ 40 / 200
€ 80 / 150
€ 1.000 / 1.500
€ 20 / 100
€ 20 / 100
€ 100 / 200
€ 50 / 100
€ 15 / 100
€ 15 / 150
€ 90 / 200
€ 30 / 100
€ 5 / 30
€ 10 / 40
€ 180 / 350
€ 50 / 100
€ 15 / 100
€ 30 / 70
€ 15 / 60
€ 5 / 30
€ 60 / 150
€ 40 / 120
€ 10 / 80
€ 15 / 150
€ 50 / 120
€ 50 / 120
€ 35 / 90
€ 10 / 70
€ 80 / 180
€ 70 / 150
€ 70 / 150
€ 35 / 100
€ 60 / 150
€ 15 / 50
€ 60 / 150

355
359

366
367
370
371
372
380
382
383
384
385
390
392
393
394
399
400
400 A
403
408
413
415
417
418
420
422
423
426
432
435 A
436
438
439
440
443
447

Colar com pedras semi-preciosas, com fecho de prata de 925 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…).
Conjunto de sofá (alt. 0,80 - comp. 2,20 - larg. 1,10) e par de maples (alt. 0,80 comp. 1,10 – larg. 0,80), estofados e forrados a veludo creme, com costas de
capitonê. Com pequeno defeito
3 Anéis de senhora, em prata de 925 mil. Peso 14 grs.
Potiche com tampa, em porcelana da China, decoração policromada com dragões
e flores. Séc. XIX. Com defeito.
Anel de senhora, com pedraria cravejada, em prata de 925 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…). Peso 11 grs.
Conjunto de 6 colheres de café, cabo com gravados, de prata com marca de
contraste javali – Porto (1887-1937). Peso 40 grs.
Quadro oval, pintura sobre vidro, Vista de Catedral. Com defeito. Alt. 0,33 x
0,48.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 10 grs.
2 Litografias coloridas, Natureza morta e Ramo de flores. 1
Relógio de pulso, para homem, suíço, ETERNA, com caixa e bracelete de aço.
De quartzo.
Conjunto de copinho, porta-guardanapo e colher, de prata de 925 mil., com
marca de contraste águia – Porto (1985-…). Com estojo.
2 Anéis de senhora, em prata de 925 mil. Peso 23 grs.
Pulseira em malha de prata de 833 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 15 grs.
2 Colheres e 2 calçadeiras, com cabos de prata com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Com estojos.
5 Pratos decorativos, de porcelana, com figuras, brasão, paisagem, etc.
2 Terrinas de louça, decoração policromada.
Quadro com faca, garfo e abotoador, com cabos de prata com marca de contraste
javali (1887-1937).
Anel de senhora, em prata de 925 mil. Peso 11 grs.
Pá para bolos, com cabo de prata com marca de contraste javali – Porto (18871937). Com estojo.
Pintura a óleo sobre madeira, Trecho campestre com casas. Não assinado. Alt.
0,25 x 0,28. Restaurado.
Pintura a óleo sobre madeira, Trecho campestre com rio e casas. Não assinado.
Escola Portuguesa. Alt. 0,33 x 0,21.
2 Bules de louça Lusitânia e Cesol, decoração policromada com flores. Um com
falhinha.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 7 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Trecho campestre com castor e pássaros. Alt. 0,33 x
0,40.
Relógio de pulso, para homem, DANISH DESIGN, com caixa de metal. Com
estojo.
Anel de senhora, em prata dourada de 835 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Peso 8 grs.
Candeeiro de tecto, em metal, com pingentes de vidro e quatro braços. Alt. 0,90.
Faltam alguns pingentes.
Jarro com tampa, de faiança das Caldas (Antonio Alves Cunha), decoração
policromada com flores em relevo. Alt. 0,30. Restaurado.
Par de pinturas a óleo sobre tela, Paisagens campestres. Um assinado. Alt. 0,20 x
0,25.
Conjunto de faca, garfo e colher, com cabos de prata de 835 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…). Com estojo.
Tapete pequeno, oriental, BELOUTCH, fundo encarnado, barra azul, desenho
policromado com medalhão central. Med. 1,20 x 0,95.
Colar de bolas, com fecho de prata de 925 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…).
2 Pássaros, 1 baú e 3 jarras, de madeira.
Prato de louça europeia, decoração policromada com trecho campestre com
figura e cão. Com pequeno defeito.
Porta-moedas antigo, em malha de prata. Com defeito. Peso 46 grs.
Litografia colorida, Nossa Senhora. Alt. 0,54 x 0,42.
Busto e 1 aneleira com concha e menino, esculturas de metal.
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€ 40 / 120
€ 25 / 100
€ 25 / 70
€ 15 / 60
€ 30 / 70
€ 60 / 150
€ 15 / 50
€ 30 / 100
€ 10 / 100
€ 70 / 150
€ 60 / 150
€ 35 / 100
€ 40 / 100
€ 70 / 150
€ 10 / 50
€ 10 / 40
€ 40 / 80
€ 35 / 100
€ 35 / 80
€ 25 / 100
€ 35 / 150
€ 10 / 30
€ 35 / 100
€ 15 / 100
€ 30 / 100
€ 25 / 100
€ 15 / 50
€ 35 / 100
€ 10 / 70
€ 40 / 90
€ 80 / 200
€ 35 / 100
€ 35 / 80
€ 10 / 30
€ 25 / 70
€ 10 / 80
€ 15 / 50

448
453

458
459
465
468
473
474
475 A
476
477
480

480 A
483
485
486
487
488
489
490
494
496

Par de jarras de porcelana da China, decoração policromada com figuras, aves e
flores. Alt. 0,35. Uma com pequena falhinha.
Serviço de chá, em porcelana da China, decoração policromada com figuras e
flores, composto por bule (com defeito), leiteira, açucareiro, 5 chávenas e 10
pires.
Pintura a óleo sobre madeira, Natureza morta. Assinado e datado 1935. Escola
Portuguesa. Alt. 0,31 x 0,34.
Serviço de café, em porcelana BELSAN, decoração policromada com flores,
composto por cafeteira, leiteira, açucareiro, 12 chávenas e pires.
Colar com pedraria, com fecho de prata de 925 mil.
Castiçal, 1 jogo de xadrez e 1 suporte de bases para copos, em madeira.
5 Figuras religiosas e 2 bustos, de cerâmica policromada. Uma figura com
falhinhas.
Floreira de louça com meninos em relevo e 1 grupo de dois cavalos em
porcelana.
Anel de senhora, em prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…), com pedraria cravejada. Peso 16 grs.
Pintura a óleo sobre cartão, Paisagem campestre com rio e casas. Ass. G.
LOPES. Alt. 0,58 x 0,76.
Prato de porcelana, decoração policromada com brasão. Diam. 0,265.
Serviço de café, antigo, em porcelana europeia, decoração policromada com
flores, composto por bule, leiteira, açucareiro sem tampa, 12 chávenas e 9 pires.
Com defeitos.
Anel de senhora, em prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 3 grs.
Saleiro e 3 chávenas e pires, de porcelana europeia e oriental, decoração azul
com escudo monárquico e paisagem.
Fruteiro (com cabelo) e 12 tacinhas, de porcelana europeia, decoração
policromada com flores e outros motivos.
Caneta e 1 esferográfica (com defeito), com tampas de prata de 925 mil., com
marca de contraste águia (1985-…).
Placa grande, de parede, com litografia colorida, Nossa Senhora com o Menino.
Alt. 0,37 x 0,27.
Lote de diversas moedas da Republica Portuguesa.
Anel de senhora, em prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 7 grs.
Bule e par de chávenas e pires, de porcelana PORCEL, decoração alusiva ao
Natal.
Fonte de parede, em louça, decoração policromada com flores. Com respectivo
suporte de madeira. Com algumas faltas de policromia. Alt.0,90.
Anel de senhora, em prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 3 grs.
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www.soaresmendonca.pt
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€ 20 / 100
€ 5 / 30
€ 30 / 150
€ 15 / 40
€ 35 / 100
€ 5 / 30
€ 20 / 70
€ 25 / 60
€ 25 / 100
€ 15 / 100
€ 20 / 70
€ 15 / 60
€ 25 / 100
€ 10 / 40
€ 30 / 100
€ 25 / 70
€ 10 / 50
€ 5 / 15
€ 35 / 100
€ 25 / 100
€ 35 / 100
€ 35 / 100

