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Galheteiro de faiança do Cavaco, decoração policromada. Um pé partido e
colado. Alt. 0,25.
Guarda-joias, de madeira com placa de prata de 925 mil. Pequeno defeito na
madeira. Med. 0,24 x 0,19.
Anel de senhora, em prata dourada de 835 mil,, com marca de contraste águia
– Porto (1985-…). Peso 15 grs.
Adorno de cabeça, Bijagó, escultura de madeira pintada. Arte Africana. Med.
0,62 x 0,30.
Cachimbo antigo, para opio, em latão, com gravados com figuras e outros
motivos. Alt. 0,24.
Par de gravuras coloridas, inglesas, “The Fishery”. Marcadas G. Cristini. Alt.
0,59 x 0,34.
Anel de senhora, com pedraria cravejada, em prata de 925 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1985-…). Peso 10 grs.
Conjunto de credencia e espelho, em mogno com trabalho de talha, com uma
gaveta e tampo de mármore. Alt. 2,00. Larg. 1,40. Fundo 0,45.
Prato grande, de porcelana da China, decoração policromada com figura
feminina e flores. Diam. 0,335.
Alfinete de peito, antigo, em prata, com marcassites e perola. Peso 5 grs.
Santo Expedito, escultura popular, em terracota. Alt. 0,29.
Conjunto de faca, garfo e colher, com cabos de prata de 835 mil., com marca
de contraste águia – Porto (1985-…). Com estojo.
Par de aguarelas chinesas, Cenas da Corte Imperial. Assinadas. Alt. 0,325 x
041.
Lote de diversas moedas portuguesas, em níquel, etc.
Cruz antiga, de prata, com diamantes e 1 perola, cravejados. Peso 1,8 grs.
Quadro com faca, garfo e espátula, em prata martelada com marca de
contraste águia (1938-1984) – Fab. Topázio.
Cama para pessoa, romântica, de mogno, 1 mesinha-de-cabeceira com tampo
de mármore, e 1 cadeira de castanho com assento e costas de couro.
Candeeiro de tecto, em bronze trabalhado e vidro, com cinco braços e 1
candeeiro de tecto (plafonnier), em metal e vidro.
Escrava antiga, com elos, em prata. Peso 37 grs.
Caixinha para comprimidos, com parras e uvas na tampa, de prata com marcas
legais de contraste. Peso 21 grs.
Caneta SHEAFFER´S, em metal plaqueado a ouro.
Serigrafia colorida, Natureza morta. Ass. CATARINA CASTELO BRANCO,
2010. P.A. XVI/XX. Alt. 0,32 x 0,69.
Candeeiro de mesa, antigo, alemão, para petróleo, em metal trabalhado,
decorado com anjinhos músicos em relevo. Com recipiente, chaminé e tulipa,
de vidro.
Anel de senhora, em ouro bicolor de 800 mil., com marca legal de contraste
(1985-…), com brilhantes cravejados. Peso 3,5 grs.
Quadro grande, litografia colorida, Oficial Hussardo Austríaco. Alt. 0,46 x
0,39.
Cigarreira Art Decô, lisa e com gravados, em prata de 833 mil., com marca de
contraste águia – Porto (1938-1984). Peso 115 grs.
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Placa antiga (base), em louça, decoração policromada com busto de menina
pintado. Med. 0,16 x 0,16.
Cachimbo antigo, para opio, em metal, com gravados com figuras e outros
motivos. Alt. 0,23.
Escrivaninha estilo D. Maria, de mogno, com quatro gavetas. Alt. 1,05. Larg.
0,92. Larg 0,50. Pequeno defeito no folheado.
Candeeiro de tecto, em metal e vidro. Diam. 0,50. Alt.0,90.
Espelho de parede, com moldura de mogno. Alt. 1,05 x 0,55.
7 Moedas de prata: 5 Patacas de Macau, 20 e 10 escudos de Moçambique, e
20 e 10 escudos de Angola. Peso 65 grs.
Chaleira com respectiva lamparina, inglesa, de casquinha. Marcada.
Pingalim antigo, em material córneo.
Pintura a óleo sobre tela, Costa marítima com barcos. Não assinado. Alt. 0,30
x 0,195.
Gargantilha de malha de prata de 835 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Peso 31 grs.
Armário-estante de vinhático, com três portas e duas prateleiras. Com
pequeno defeito. Alt. 2,22. Larg. 1,16. Fundo 0,40.
Bengala antiga, em material córneo.
Escrava antiga, de prata, com pedra ao centro. Peso 34 grs.
Jarra, 1 chocolateira e 2 bases, de metal e bronze.
Cigarreira lisa, de prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 101 grs.
Alfinete de peito, antigo, em prata e ouro, com um brilhante ao centro e 18
diamantes coroados. Peso 10,5 gr.
Prato grande, de porcelana do Japão, Imari, decoração policromada com
flores. Diam. 0,30. Séc. XIX.
Pente e 1 calçadeira, com pegas de prata de 925 mil., com marca de contraste
águia – Lisboa (1985-…).
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com lago. Ass.
GARTLAND (Roberto A. Gartland). Alt. 0,60 x 0,92.
Quadro grande, oleografia, Lição de “ballet”. Alt. 0,71 x 0,59.
Aguarela, Rua de Sevilha com casas e sevilhanas. Ass. MAXI – Sevilha. Alt.
0,35 x 0,24.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
Menino pescador, escultura de metal. Assinada. Alt. 0,44.
Paliteiro formato de touro, em faiança das Caldas, decoração castanha e
creme. Restaurado.
8 Carteiras com selos de Macau.
Colar de prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria.
Colher de refresco e 1 calçadeira, com cabos de prata de 833 e 835 mil., com
marcas de contraste águia – Porto (1985-…). Com estojos.
Relógio de pulso, para senhora, CITIZEN, com caixa de metal dourado. Com
estojo.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com rio e
castelo. Assinado e datado 1975. Alt. 0,50 x 0,60. Moldura com defeito.
Desenho a “crayon”, Casas campestres. Ass. MANUEL SILVA – Vidago,
1930. Alt. 0,205 x 0,265.Com vestígios de humidade.
Mesinha baixa, romântica, em mogno, com uma gaveta. Alt. 0,34. Comp.
0,41. Larg. 0,34.
Tabuleiro “vintage”, de madeira, chapa de espelho e aplicações de prata. Med.
0,52 x 0,33.
Par de gravuras a negro, francesas, “Le Panier Misterieux” e “L’Agréable
Leçon”. De Gaillard. Sobre obra de Boucher. Com molduras estilo Império.
Colar de prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria.
Armário baixo, de mogno, com duas portas e uma gaveta. Alt. 0,78. Larg.
0,71. Fundo 0,39.
Cruz antiga, de prata e ouro, com marcassites e pedra semi-preciosa. Peso 1,9
grs.
Par de pratos grandes, antigos, de metal esmaltado, “cloisonné”, decoração
policromada com flores, aves e outros motivos. Diam. 0,36.
Lustre com pingentes e contas de cristal (algumas coloridas), com armação
em bronze, com seis braços.
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Bengala antiga, oriental, em material nobre, com gravados de figuras e outros
motivos.
Imponente grupo de casal com criança, escultura francesa de “biscuit”
policromado. Séc. XIX. Alt. 0,56. Asa da cesta colada.
Serviço de chá e café, liso e com gomos, composto por bule, cafeteira, leiteira
e açucareiro, em prata com marca de contraste javali – Porto (1887-1937).
Peso 1331 grs.
Aguarela, Rua com arco e figuras. Ass. C. RAMOS 1934 – Óbidos (Carlos
Pinto Ramos, 1905-…) Biogr. Pamplona, Tannock, etc. Alt. 0,215 x 0,19.
Comoda grande, estilo Imperio, de e folheada mogno, com quatro gavetas,
com trabalho de talha dourada com cisnes e pés de garra, com ferragens de
bronze representando biga, figuras e leões, puxadores com bustos e tampo de
mármore. Alt. 0,91. Comp. 1,17. Fundo 0,58.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985…), com esmaltes, 1 perola e 12 brilhantes cravejados. Peso 12,7 grs.
Pintura a óleo sobre madeira, Casas campestres. Ass. MURTEIRA (Jaime
Augusto Murteira, 1910-1986) Biogr. Pamplona, Tannock, P. Universal, etc.
Alt. 0,30 x 0,23.
Imponente candeeiro de tecto, estilo holandês, de latão, com seis braços. Alt.
1,03.
Classificador com 32 páginas com selos usados, de Portugal (1892 a 1995), e
diversos de Angola, Cabo-Verde e Moçambique.
Par de ânforas pequenas, estilo Império, decoração policromada e dourada
com generais a cavalo e paisagens, com cisnes em relevo. Uma com pequeno
defeito. Séc. XIX. Alt. 0,17.
Fruteiro de asa, liso, borda com conchas e volutas, em prata de 916 mil., com
marca de contraste águia - Porto (1938-1984). Peso 1863 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Retrato de velho pescador com gorro e cigarro. Ass.
G. PIMENTA (Gaspar de Melo Ferreira Pimenta, 1931-…). Escola
Portuguesa. Biogr. Tannock, etc. Alt. 0,49 x 0,39.
Litografia colorida, antiga, francesa, Anjo da Guarda. Com defeito. Alt. 0,32 x
0,255.
Relicário (bola-mundo), com “chatelaine”, de ouro com marcas legais de
contraste (1887-1937). Peso 8,8 grs.
Bengaleiro de mogno com trabalho de talha, com uma gaveta e parte superior
com espelho. Alt. 2,00. Larg. 0,81. Fundo 0,38.
Cachimbo com cabeça de leão, em madeira, com pedra semi-preciosa.
Candeeiro de tecto, Arte Nova, com cinco braços, de metal, com campânulas
de vidro colorido e vidrilhos. Alt. 1,10. Diam. 0,70.
Serigrafia colorida, Vista de Lisboa. Ass. SILVA PALMEIRA, 2000 (Carlos
Alberto da Silva Palmeira, 1934-…) Biogr.Pamplona, Tannock, Infante do
Carmo, etc.. P.A. 2/25. Alt. 0,37 x 0,47.
Par de castiçais de casquinha, com quatro pés e gravados, marcados Topázio.
Suporte para chapéus, em cobre e latão. Alt. 0,65.
Armário-roupeiro estilo inglês, de mogno, com três portas. Alt. 1,94. Comp.
1,65. Fundo 0,66.
Bau antigo, chines, de madeira com aplicações de metal. Com cadeado.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com rio casas e
barcos. Ass. JOÃO PEIXOTO. Alt. 0,70 x 1,10.
Tabuleiro comprido, liso, borda com gravados, de prata com marca de
contraste javali – Porto (1887-1937). Peso 906 grs.
Adereço composto por colar, pulseira, par de brincos e anel, em prata
estrangeira de 950 mil., com vistas de ouro de 18 k. Peso 106 grs.
Relógio de pulso, para homem, BREIL – MILANO BW 0305. Com
cronógrafo e calendário. Com caixa de aço dourado. Com estojo.
Escrivaninha estilo Império, de mogno, com porta “abattant”, com quatro
gavetas e ferragens de bronze com bustos, leões e outros motivos. Alt.1,14.
Larg. 0,81. Fundo 0,43.
Conjunto de 5 meninos músicos, de porcelana europeia, decoração
policromada. Marcados. Alt. 0,12.
Aguarela, “A Colina”. Ass. SERVAIS, 54 (Armando Almeida Servais Tiago,
1925-2018). Alt. 0,255 x 0,39.
Adorno de cabeça, Bijagó, Pássaro, escultura de madeira pintada. Arte
Africana. Comp. 0,54.
Telefone antigo. Datado 1977.
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Par de brincos em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985-…),
com 6 brilhantes cravejados. Peso 7,3 grs.
Imponente armário-estante de madeira pintada, com três portas, sendo uma de
vidro com florão. Alt. 2,00. Comp. 1,77. Fundo 0,40.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com
montanhas. Assinado no canto inferior direito. Restaurado. Alt. 0,73 x 1,01.
Par de botões de punho, antigos, de prata com marcas de contraste ilegíveis,
com vistas de ouro. Peso 6,1 grs.
Grupo de dama e cavalheiro, escultura antiga de porcelana europeia e
“biscuit”, decoração dourada. Séc. XIX / XX. Alt. 0,18 x 0,22.
Imponente, rara e valiosa carpete chinesa, fundo creme, desenho azul com
medalhão central. Med. 3,60 x 2,60
Anel de senhora, em ouro branco com marcas legais de contraste, com 1
brilhante cravejado. Peso 2,2 grs
Tremó (credencia e espelho) estilo Império, de mogno, com guarnições de
bronze. Séc. XIX. Com defeito. Alt. 2,50.
Quadro grande, pintura a óleo sobre cartão, Retrato de dama e menina. Ass.
O. KRASZEWSKA (Otolia Grafin Kraszewska, 1859-1945). Biogr.
Thieme/Becker, etc. Alt. 0,74 x 0,66. Com descrição e dedicatória.
Fruteiro de cristal, marcado ZWIESEL, modelo Mundra. Alt. 0,11. Comp.
0,24. Larg. 0,21. Com pequena falhinha.
Relógio de bolso, WALTHAM – A. W. W. Cº., com caixa de metal dourado.
Funciona. Numero 434904.
Mesinha pé-de-galo, romântica, de mogno.
Par de pratos fundos, antigos, de faiança, decoração policromada com flores,
anjinho e animais. Diam. 0,27.
Terço antigo, de ouro, com corais. Peso 4,8 grs.
Bengala com castão pintado com cabeça de burro.
Pintura a óleo sobre madeira, Camponês junto de estábulo, carroça e burro.
Ass. P. J. PINTO (Pedro Jorge Pinto, 1900-1983) Biogr. Pamplona, Tannock,
P. Universal, etc. Alt. 0,135 x 0,265.
Anel de senhora, em prata e ouro, com marcas legais de contraste, com
cristais-de-rocha. Peso 5,8 grs.
Potiche com tampa, de porcelana da China, decoração azul com flores.
Marcado. Tampa restaurada. Séc. XIX. Alt. 0,17.
Tapete oriental, de oração, NAIN, desenho policromado com flores. Med.
1,44 x 0,96.
Gravura colorida, francesa, “La rose mal défendue”. De DEBUCOURT
(Philibert Louis Debucourt, 1755-1832) Biogr. Benezit, etc. Alt. 0,565 x
0,395.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985…), com 1 perola cravejada. Peso 4,2 grs.
Bengala com castão em porcelana, cabeça de Charlie Chaplin. Assinada.
Meia-aliança de ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985-…),
com 7 brilhantes cravejados. Peso 3,1 grs.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com rio, barcos
e figuras. Ass. A. LAMBERT. Alt. 0,70 x 0,90.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marcas legais de contraste, com
brilhantes cravejados. Peso 1,8 grs.
Tapete antigo, persa, BIDJAR, deciração policromada com medalhão central.
Med. 1,80 x 1,15.
Pintura a óleo sobre tela, Jarra com flores. Ass. CONDEIXA, 1906 (Ernesto
Augusto Ferreira Condeixa, 1857-1933) Biogr. Benezit, Pamplona, Tannock,
Vollmer, P. Universal, etc. Alt. 0,60 x 0,42.
Serviço de chá, bico-de-pato, com flores e folhagem, em relevo, composto por
bule, cafeteira, leiteira, açucareiro e tabuleiro, em prata com marca de
contraste javali – Porto (1887-1937). Peso 7608 grs.
Alfinete de peito formado por pomba e ninho, em prata e ouro, com marcas
legais de contraste, com pérolas. Peso 3,1 grs.
Anel de senhora, em ouro de 800 mil., com marca legal de contraste (1985…), com 2 brilhantes cravejados. Peso 2 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Trecho campestre com casa, lago e cisnes. Ass.
NINA. Restaurado. Séc. XIX/XX. Alt. 0,24 x 0,43.
Anel de senhora, em ouro branco, com marcas legais de contraste, com 15
brilhantes cravejados. Peso 3,5 grs.
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Armário estilo inglês, de nogueira, com duas gavetas e prateleiras. Alt. 1,00.
Larg. 0,70. Fundo 0,55. Alguns picos de caruncho.
Colar com pendentes, de prata com marcas legais de contraste.
Colar de prata de 835 mil., com marca de contraste águia – Lisboa (1985-…),
com pedraria.
Tabuleiro oval, de folha pintada, com Casa campestre, figura e flores. Ass.
DINA VELEZ 5/6/90. Med. 0,61 x 0,76.
Pintura a óleo sobre cartão, Trecho campestre com casa, riacho, figura e
moinho. Ass. M. BEATRIZ, 1907. Escola Portuguesa. Alt. 0,215 x 0,54.
Necessita de restauro.
Candeeiro de metal, com cinco braços e tulipas de vidro. Alt. 0,85.
Colar com bolas de prata de 925 mil., e metal.
2 Alfinetes de peito, em prata 835 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…), com marcassites. Peso 24 grs.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem montanhosa com riacho.
Ass. K. BOWMAN. Alt. 0,62 x 0,92.
Pulseira de prata com marcas legais de contraste, com onix. Peso 22 grs.
Fio com pendente formato coração, em prata de 925 mil. Peso 36 grs.
Fio de malha de prata, com marca de contraste águia – Porto (1985-…). Peso
60 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Casas de bairro típico com figuras. Ass. M. SOUSA.
Alt. 0,40 x 0,30.
Tapete oriental, SAROUGH, antigo, fundo vermelho, barra azul, desenho
policromado. De coleção. Com certificado. Med. 1,50 x 0,99.
Colar de coral.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
Colar em aço, com medalha (cruz) de ouro com marcas legais de contraste e
fecho de metal. Peso aprox. da medalha 1,4 grs.
Lavabo liso e com friso, de prata de 925 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1985-…). Fab. Topázio. Peso 88 grs.
Par de candeeiros de mesa, em louça, metal e vidro, decoração policromada
com flores. Alt. 0,69.
Cão de Foo e 1 cabaça-miniatura, antigos, orientais, de madeira trabalhada.
Colar em aço, com fecho de metal, com uma conta em ouro de 14 kil. e duas
pérolas de cultura.
Pintura a óleo sobre tela, Jarra com flores. Assinado. Alt. 0,60 x 0,44.
2 Terrinas grandes, 1 jarro, 1 jarra, 2 caixas e 1 fruteiro, de porcelana,
decoração azul. Falta uma tampa e outra com defeito.
Mesa baixa, de centro, formada por colunas, em mogno, com tampo de
mármore. Alt. 0,43. Larg. 0,54 x 0,54.
Jarra lisa e com conchas e volutas, em relevo, de prata de 925 mil., com marca
de contraste águia – Porto (1985-…). Alt. 0,22. Peso 312 grs.
Quadro grande, Arvore genealógica da Família Antonio Mendes, casado com
Ana Fernandes Valazim. Alt. 0,90 x 1,27.
Colar de três fiadas de pérolas de cultura.
Armário baixo, de castanho com trabalho de talha, com quatro portas. Alt.
1,06. Comp. 0,95. Fundo 0,375.
Relógio de pulso, para senhora, DANISH DESIGN, com caixa de metal. Com
estojo.
Pasta com 100 FDC, envelopes do 1º Dia do Ano (1961-1999).
Quadro romântico, Interior com dama e cavalheiro pintando. Alt. 0,16 x 0,12.
Técnica-mista, Rua Victor Cordon. Ass. MARTINS PEREIRA, 84. Alt. 0,40
x 0,28.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
Nossa Senhora da Conceição, escultura policromada. Alt. 0,63.
Bolsa para moedas, antiga, em malha de prata com marca de fabricante. Peso
50 grs.
“Bonbonnière” de porcelana da China, Companhia das Índias, decoração
chocolate com flores a cores. Séc. XVIII / XIX.
Aneleira lisa, de prata 1º título de 916 mil., com marca de contraste águia –
Porto (1938-1984). Peso 99 grs.
Pulseira de prata com marcas legais de contraste, com zirconias cravejadas.
Peso 3,9 grs.
Colar com contas de onix, prata e cristais Swarovsky.
Lavabo liso, de prata de 833 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1938-1984). Peso 165 grs.
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€ 15 / 100
€ 100 / 200
€ 110 / 200
€ 15 / 100
€ 25 / 200
€ 20 / 70
€ 110 / 200
€ 120 / 250
€ 40 / 500
€ 50 / 120
€ 60 / 150
€ 60 / 150
€ 35 / 150
€ 250 / 600
€ 120 / 250
€ 70 / 150
€ 60 / 120
€ 180 / 300
€ 25 / 70
€ 15 / 50
€ 50 / 100
€ 25 / 100
€ 10 / 30
€ 10 / 60
€ 160 / 250
€ 15 / 70
€ 30 / 150
€ 25 / 70
€ 20 / 100
€ 60 / 300
€ 15 / 80
€ 20 / 100
€ 70 / 150
€ 25 / 80
€ 60 / 150
€ 35 / 100
€ 60 / 150
€ 20 / 50
€ 40 / 100
€ 80 / 180

872
875 A
876
880
882
883
884
885
890
892
896
900
901
905
906
908
911
912
913
914
916
917
919
921
924
925
930
935
935 A
936
940
945
949
950
953
954
955

Pintura a óleo sobre tela, Vista de Catedral. Assinado no reverso. Alt. 0,40 x
0,40.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 6 grs.
Ânfora com tampa, de metal prateado, com gravados e cabeças de leão. Alt.
0,30.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 7 grs.
Litografia a negro, Sagrado Coração de Jesus. Alt. 0,31 x 0,25.
Relógio de bolso, de cavaleiro, SOLANO, com caixa de metal com cavalos
em relevo. Funciona.
Tinteiro de cristal e prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Com base de madeira. Com respectiva caneta.
4 Anéis de prata com marcas legais de contraste. Peso 9 grs.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 7 grs.
Tinteiro de cristal e prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Com base de madeira. Com respectiva caneta.
Bengala oriental, de madeira, com dragão esculpido.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 21 grs.
Armário-aparador de mogno, com duas gavetas, quatro portas e tampo de
mármore. Alt. 0,88. Larg. 0,64. Fundo 0,36.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 8 grs.
Moldura pra retrato, antiga, com aplicações de prata. Pequenas faltas. Altura
total 0,39 x 0,29.
Pintura a óleo sobre tela, Jarra com flores. Não assinado. Com “craquelet”.
Alt. 0,54 x 0,295.
Par de castiçais em pedra saponária trabalhada. Alt. 0,08.
Prato grande, antigo, de faiança de Sacavém, decoração verde com flores.
Diam. 0,38.
Par de jarras de porcelana da Vista Alegre, decoração policromada com flores.
Uma com falhinha. Alt. 0,235.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com vistas em ouro. Peso 8 grs.
Pintura a óleo sobre tela, Jarra com rosas. Não assinado. Alt. 0,55 x 0,45.
Relógio de pulso, para homem, DANISH DESIGN, com caixa de metal. Com
estojo.
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…). Peso 9 grs.
Candeeiro de tecto, em latão, com três braços com tulipas de vidro.
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…). Peso 3 grs.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Porto
(1985-…). Peso 10 grs.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 7 grs.
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…), com pedraria cravejada. Peso 10 grs.
Tapete oriental, MIR, fundo encarnado, barra creme, desenho policromado.
Med. 1,45 x 0,70. Com defeito.
Colar de bolas, com fecho de prata de 835 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…).
Abre-cartas com flores em relevo, de prata com marca de contraste javali –
Porto (1887-1937). Comp. 0,17. Peso 41 grs.
Colar com bolas, com terminais de prata de 925 mil., com marca de contraste
águia – Porto (1985-…).
7 Colheres diversas, para café, de prata com marcas legais de contraste de
Lisboa, Porto e águia. Peso 98 grs.
Jarro de metal prateado, decorado com folhagem. Alt. 0,375.
Serviço de chá, em porcelana da Vista Alegre, decoração policromada com
flores, composto por bule, leiteira, açucareiro, 12 chávenas e pires.
Conjunto de faca e garfo, de servir, com cabos de prata com marca de
contraste águia – Porto (1938-1984). Com estojo.
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…). Marcado Eugénio Campos. Peso 18 grs.
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€ 25 / 100
€ 35 / 100
€ 15 / 60
€ 30 / 100
€ 10 / 50
€ 50 / 120
€ 70 / 150
€ 25 / 80
€ 35 / 100
€ 70 / 150
€ 70 / 150
€ 35 / 100
€ 35 / 100
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€ 20 / 150
€ 5 / 40
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€ 35 / 100
€ 35 / 100
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€ 25 / 100
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€ 15 / 50
€ 25 / 100
€ 35 / 100
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€ 35 / 100
€ 35 / 90
€ 35 / 100

957
959

963
964
965
968
969
970
973
975 A
976
977
980

980 A
983
984
985
992

Tapeçaria antiga, Entrada de palácio e figuras. Alt. 2,47 x 1,20.
Serviço de café, em porcelana da China, decoração policromada com
paisagem, composto por cafeteira, leiteira, açucareiro, 6 chávenas com busto
de gueixa e 6 pires. Uma chávena com falhinha.
Quadro grande, pintura a óleo sobre tela, Paisagem campestre com montanhas
e casa. Assinado no canto inferior direito. Alt. 0,50 x 0,70.
Conjunto de faca, garfo e colher, com cabos de prata de 835 mil., com marca
de contraste águia – Porto (1985-…). Com estojo.
Colar de bolas, com fecho de prata de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…).
Garrafa de whisky, decorativa, BEAM – “THE ELK”, por J. Lockhart.
Encetada.
Fruteiro de louça oriental, decoração policromada com guerreiros. Pequena
falhinha no vidrado. Marcado. Diam. 0,26.
Pulseira de couro, com fecho de prata de 925 mil., com marca de contraste
águia – Porto (1985-…).
3 Garfos, 3 colheres, 2 facas e 1 quebra-nozes, com cabos de prata com marca
de contraste águia – Porto (1985-…).
Anel de senhora, em prata dourada de 925 mil., com marca de contraste águia
– Porto (1985-…), com pedraria cravejada. Peso 9 grs.
Pintura a óleo sobre rela, paisagem campestre com cascata e rio. Assinado no
canto inferior direito. Alt. 0,45 x 0,68. Com vestígios de humidade.
Conjunto de bule, açucareiro e par de chávenas e pires, de porcelana do Japão,
decoração policromada com figuras.
Serviço de café, em porcelana alemã, decoração com dourado, composto por
cafeteira, açucareiro, leiteira, 4 chávenas e 6 pires. Duas chávenas e cafeteira,
com cabelo.
Anel de senhora, em prata de 925 mil., com marca de contraste águia – Lisboa
(1985-…). Peso 4 grs.
Frasco para chá, em porcelana da Vista Alegre, decoração policromada com
flores.
Relógio de lapela, CITO, com caixa de metal dourado. De quartzo.
Serviço de café, em porcelana europeia, decoração policromada com figuras
nobres, composto por cafeteira, leiteira, açucareiro, 6 chávenas e pires.
Anel de senhora, em prata de 925 mil. Peso 4 grs.

ORGANIZAÇÃO DA ANTIGA AGÊNCIA
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