


EXPOSIÇÃO
22 de Abril – das 10h00 às 20h00
23 de Abril – das 10h00 às 20h00
24 de Abril – das 15h00 às 20h00
25 de Abril – das 10h00 às 20h00

1ª SESSÃO
26 de Abril de 2022
Terça-feira às 19:00

Calçada João do Carmo, 31
4150-426 PORTO - PORTUGAL
tlf.: +351 226 106 560/266
fax.: +351 226 106 266
www.leiloeirasaodomingos.pt

2ª SESSÃO
27 de Abril de 2022
Quarta-feira às 15:00

3ª SESSÃO
28 de Abril de 2022
Quinta-feira às 15:00

Sobre o preço de arrematação final (preço de martelo), será cobrada uma comissão de 20%. 
Sobre esta incide a taxa de IVA em vigor, num total de 24,60%.
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Entre o aparato e a funcionalidade, as 
salvas de pé alto constituíram uma das 
tipologias de peças de prata referenciais 
no século XVIII, essencialmente até ao 
terceiro quartel da centúria.
Por vezes alguns destes exemplares 
foram transformados em salvas de pés, 
permanecendo outros com a possibili-
dade de continuarem a ser bifuncionais, 
pois mantiveram o pé central tendo sido 
acrescentados, na borda, vários peque-
nos pés, numa linguagem rococó ou já 
neoclássica. 

Diversos destes objectos possuem repre-
sentações heráldicas, atestando a sua 
relevância social para os proprietários. 
Ao centro da salva, dispõem-se as armas 
de Manuel Pais de Aragão Trigoso Pereira 
e Magalhães (1746-1810), com um escudo 
esquartelado: I – Trigoso, II – Magalhães, III 
– Pais e IV – Aragão. O escudo é encimado 
por chapéu eclesiástico com cordões e 
seis borlas por lado. Este eclesiástico foi 
cónego e arcediago da Sé de Viseu, bem 
como lente da Faculdade de Cânones 
da Universidade de Coimbra, de que foi 
vice-reitor entre 1804 e 1809.

No Castelo de Chapultepec, na Cidade do 
México, existe um biombo setecentista, 
cuja pintura, numa das folhas, mostra um 
criado com uma salva de pé com diversos 
copos altos de refresco, testemunhando a 
sua funcionalidade. E tal surge presente 
noutras fontes iconográficas da época, 
que evidenciam o uso dado a estas salvas.
Mais tarde, provavelmente no século 

Caros Clientes e Amigos:

É no meio de um panorama tão diferente 
daquele a que nos habituámos durante décadas 
que vos apresentamos o leilão n.º 102. A actual 
situação na Europa relembra-nos vicissitudes 
antigas, mas mesmo nessas ocasiões nunca se 
perdeu o amor pela arte, entendida sempre 
como elemento retemperador e esteticamente 
enriquecedor da vida humana, para além de 
investimento seguro.
Tal como temos habituado desde sempre a nossa 
clientela, também este leilão expõe obras de 
arte de grande qualidade, procurando sempre 
trazer junto do público um conjunto de peças 
que possam atrair gostos diferentes, necessidades 
variadas, materiais e técnicas diversificadas, 
mas em que existe sempre o apreço pela Obra 
de Arte em si mesma, apresente-se ela sob que 
forma se apresente.
Neste leilão destacamos uma peça de locomoção 
da nobreza do século XVIII, uma cadeirinha 
com pintura armoriada e decoração rococó, 
que demonstra uma importante forma de 
representação social da época, quando os 
proprietários saíam à rua e eram transportados 
pelos seus criados ou escravos. Muitas destas 
cadeirinhas sobreviveram, sendo possível 
identificar os mais diversos exemplares em 
colecções públicas e acervos de particulares por 
todo o continente e ilhas.
No universo da prataria, e para além das 
habituais peças dos séculos XIX e XX – com 

os seus talheres, serviços de chá e café ou peças 
soltas de servir as bebidas quentes, salvas ou 
castiçais –, permitimo-nos salientar uma salva 
de pé alto armoriada, com a heráldica do 
religioso Manuel Pais de Aragão Trigoso Pereira 
e Magalhães (1746-1810). É uma peça saída 
de uma oficina de ourives da prata da capital 
portuguesa, provavelmente do terceiro quartel 
de Setecentos e com uma gramática decorativa 
que denuncia já a absorção do estilo rococó pelos 
mestres prateiros de Lisboa.
No domínio da pintura, destaque para vários 
quadros de artistas naturalistas portugueses, 
como Sofia de Sousa, Simão da Veiga ou José 
Malhoa. A eles vem juntar-se um núcleo de 
pintura contemporânea, com importantes obras 
de Júlio Resende, mas também de Noronha da 
Costa, Maluda, Jorge Vieira, Justino Alves, 
Francisco Relógio e Artur Bual.
Quanto ao mobiliário, salientamos 
particularmente o conjunto de móveis franceses 
do século XIX pela sua qualidade. Neste 
domínio, referimos a presença habitual de peças 
portuguesas, situadas cronologicamente entre 
o século XVII e o século XX, designadamente 
cómodas, cadeiras, armários, contadores, entre 
diversas outras tipologias.
Em relação à arte religiosa, uma referência a 
uma pintura da Virgem com o Menino inserida 
numa moldura de prata repuxada, com motivos 
vegetalistas, ao gosto ibero-americano. De 

matriz tipicamente brasileira, vai também a 
leilão um oratório de madeira dos séculos XVIII/
XIX com os seus diversos santos.
Neste leilão identificamos, igualmente, a 
presença de duas boas colecções de armas 
brancas e de fogo, com floretes, espingardas e 
pistolas, destacando-se uma pistola espanhola 
da 1.ª metade do século XIX, do fabricante 
Francisco Bustinduin. tendo no guarda- mato 
o nome “Yraola”, e espingardas inglesas em seus 
estojos de madeira.
Terminamos, como sempre, com o convite 
para que venham visitar a exposição dos bens 
móveis que vão a leilão, de forma a que possam 
esclarecer dúvidas, encantar-se com outras peças 
e acertar as vossas preferências. A equipa da 
Leiloeira São Domingos aqui estará para vos 
receber com o maior dos gostos!

Porto, 4 de Abril de 2022

Carlos Moreira               Ivete Oliveira

XIX, esta tipologia e a das salvas de pés 
receberam a designação de salvas-bilhe-
teiras – como ainda hoje são conhecidas 
na linguagem comum –, por nelas serem 
deixados os bilhetes aquando das visitas 
ou outras cerimónias.

A PROPÓSITO DE UMA 
SALVA DE PRATA DE PÉ 

ALTO ARMORIADA
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Neste leilão apresentamos 

peças provenientes de duas 

coleções portuguesas de armas, 

compreendendo um total de mais de 

duzentas e cinquenta peças soltas 

e duas panóplias. O coleccionismo 

de armaria foi muito apreciado 

em Portugal nos séculos XIX e 

XX, tendo agrupado numerosos 

exemplares que se encontravam 

dispersos por acervos particulares, 

alguns de produção nacional, outros 

provenientes de diversos países 

europeus e Brasil.

Neste leilão podemos distinguir dois 

núcleos diferenciados: o das armas 

de fogo e o das armas brancas. 

No cômputo das armas de fogo, 

são várias as pistolas, pistolas de 

bolso e de viagem, os revólveres, 

as espingardas e as espingardas de 

caça. Destaque para uma pistola 

espanhola da 1.ª metade do séc. XIX, 

do fabricante Francisco Bustinduin, 

e para espingardas colocadas em 

seus estojos de madeira, dois deles 

com indicação de fabricante: Joseph 

Manton, de Londres; e Edward 

UMA 
LITEIRA DO 
SÉCULO XVIII

Se ver e ser visto era uma das 
máximas da sociedade do Antigo 
Regime, as liteiras desempenhavam 
nessa dimensão social um papel 
muito relevante.

Permanecem, em Portugal, 
muitos exemplares setecentistas e 
oitocentistas, tanto em colecções 
públicas como particulares, com 
diferentes soluções decorativas, 
umas mais exuberantes que outras. 
Por vezes, são apenas de couro, 
reservando-se um maior luxo para os 
damascos interiores.

Esta liteira armoriada que vai a leilão 
possui uma ornamentação à base 
de motivos vegetalistas dispostos 
sobretudo em molduras, tendo o interior 
posteriormente restaurado e forrado de 
damasco amarelo. Encontra-se, no geral, 
em bom estado de conservação.

A apresenta um escudo esquartelado: 
1.º I Meneses, II Almeida, III Castelo 
Branco, IV Cardoso, sobre o todo, 
Homem; coronel de duque por coronel de 
nobreza. Pelos apelidos representados, 
poderemos estar perante um exemplar 
pertencente a uma família da Beira.

Mesmo tendo perdido a sua 
funcionalidade, as liteiras foram 
preservadas como peças de aparato, 
muitas delas mantidas em átrios, 
outras, até, em salões, mas sempre 
evidenciando a relevância social da 
sua posse e o apreço estético pela sua 
forma e decoração.

Patrick, de Liverpool, em Inglaterra. 

A salientar, também, uma carabina 

londrina da 1.ª metade de Oitocentos, 

do fabricante T. Pott,, e uma pistola 

patente Bergmann.

Nas armas brancas, apresenta-se um 

assinalável núcleo de peças, por entre 

uma ampla diversidade tipológica, 

compreendendo espadins de corte, 

espadas e espadas de copos (e outros 

tipos de espadas), floretes, terçados, 

sabres, facas e punhais, datados de 

uma baliza cronológica que vai do 

século XVII ao século XX.

COLECÇÕES 
DE 

ARMAS
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1ª SESSÃO

26 de Abril de 2022
Terça-feira às 19:00
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5 — HIPPOLYTE GAUTRUCHE (XIX-XX)
“Vase Oignon”. Em bronze dourado, circa de 1900. Assinado.
Alt.: 23 cm
BASE: 300 / 500 €

7 — JARRA ARTE NOVA
Francesa, periforme em pasta de vidro, com decoração em tons de laranja com flores. 
Assinada “Gallé”.
Dim.: (Alt.): 27 cm
BASE: 200 / 400 €

6 — FRUTEIRO ARTE NOVA 
Europa, do séc. XX em vidro “Loetz” com monture em metal dourado decorada com 
motivos florais.
Dim.: 14 x 20 cm
BASE: 400 / 600 €

8 — JARRA ARTE NOVA
Francesa, periforme em pasta de vidro, com decoração em tons de laranja,verde e 
castanho com flores. 
Assinada “Gallé”.
Dim.: (Alt.): 22 cm
BASE: 150 / 250 €

1 — ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
“Jarra”. Francesa Arte Nova, em pasta de vidro. Decoração relevada em tons de rosa, 
verde e castanho com flores. Assinada. 
Alt.: 29 cm
BASE: 400 / 600 €

3 — JÉRÔME MASSIER (1850-1926)
Jarra em cerâmica, marcada Vallauris, assinada “Jérôme Massier.
Alt.: 17,5 cm
BASE: 250 / 400 €

2 — FRUTEIRO DAUM-NANCY
Em pasta de vidro, em tons de verde, castanho,azul e amarelo, decorado com motivos 
vegetalistas. 
Marcado Daum- Nancy. 
Dim.: 23 x 24 cm
BASE: 600 / 1 000 €

4 — MULLER FRERES (act.1895-1936)
“Taça de Três Pés”.Em pasta de vidro, em tons de verde água, roxo e amarelo. 
Decoração com motivos vegetalistas. Assinada “Muller Frès Lunéville”.
Dim.: 7,5 x 10 cm
BASE: 200 / 350 €
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13 — CANDEEIRO DE MESA
Em pasta de vidro, decoração policromada e relevada com paisagem fluvial e motivos 
vegetalistas.
Assinado “Gallé”. Sinais de uso.
Alt.: 39 cm
BASE: 300 / 500 €

15 — PAR DE FIGURAS GALANTES 
Francesas do séc.XIX/XX, em mármore, com cara e mãos em marfim. Defeitos.
Alt.: 22 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

14 — CANDEEIRO DE MESA
Em pasta de vidro, decoração policromada e relevada com paisagem fluvial e motivos 
vegetalistas. Sinais de uso. Assinado “Gallé”.
Alt.: 63 cm
BASE: 500 / 750 €

16 — ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE  (1824-1887) PÓS
“La liseuse”, escultura francesa modelo do séc. XIX, em bronze com cara e mãos em 
marfim. Assinada. 
Alt.: (escultura) 41 cm
BASE: 750 / 1 250 €

9 — JARRA ARTE NOVA
Francesa,em pasta de vidro, com decoração em tons de lilás, verde e castanho com 
flores. 
Assinada “Gallé”.
Dim.: (Alt.): 34,5 cm
BASE: 400 / 600 €

11 — JARRA ARTE NOVA
Em pasta de vidro, em tons de verde, salmão e amarelo, decorada com motivos 
vegetalistas. 
Marcada” Daum- Nancy”. 
Alt.: 41 cm
BASE: 300 / 500 €

10 — JARRA ARTE NOVA
Francesa, periforme em pasta de vidro, com decoração em tons de laranja e rosa com 
flores. 
Assinada “Gallé”.
Dim.: (Alt.): 21 cm
BASE: 200 / 350 €

12 — JARRA DE GRANDES DIMENSÕES ARTE NOVA 
Em pasta de vidro, em tons de verde, lilás e laranja, decorada com paisagem fluvial 
com barcos. 
Marcada “Daum- Nancy”. 
Dim.: 62,5 cm
BASE: 1 500 / 2500 €
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21 — ANELEIRA EM CONCHA E PRATA, LUIZ FERREIRA 
Portuguesa, da 2ª metade do séc. XX, em concha com monture em prata. Com 
contrastes ‘águia‘ de 833 milésimas, datado de 1938-1984, do ourives ‘Venâncio 
Pereira Lda’ (reg.1976) e marca ‘LF’. Sinais de uso.
Dim. Larg.: 15.5 cm
BASE: 250 / 500 €

23 — TRÊS COPOS EM PRATA, LUIZ FERREIRA  
Portugueses, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata gravados com cartela oval e 
elementos vegetalistas. Com contraste ‘águia’ de 833 e 925 milésimos em uso desde 
1938-1998, do ourives ‘José Martins de Oliveira e Costa’ (1932-1945) e marca da 
Casa Luiz Ferreira 1970. 
Sinais de uso.  Peso aprox.: 581 g Dim. Alt.: 8.5; 10 cm
BASE: 250 / 500 €

22 — CONCHA DE AZEITONAS EM PRATA, LUIZ FERREIRA  
Portuguesa, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata vazada com gravados. Com 
contraste ‘águia’ de 833 milésimos em uso desde 1938-1984, do ourives ‘José Pereira 
Reis’ (1916-1990) e marca da Casa Luiz Ferreira 1970. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 48 g Dim. max.: 12.5 cm
BASE: 75 / 150 €

24 — DOIS CARACÓIS, LUÍZ FERREIRA (1909-1992)
Português do séc. XX, de corpos em prata relevada com conchas do mar. Com 
contrastes ‘Águia’ 925 (1985-2021) e marcas da Casa Luíz Ferreira, Porto. 
Comp.: (maior) 16 cm
BASE: 650 / 1 000 €

17 — TAMBULADEIRA EM PRATA, DAVID FERREIRA 
Portuguesa, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata martelada, com asas em 
volutas com perlados. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimos em uso desde 1938-
1984, do ourives ‘José Pereira Reis’ (1916-1990) e marca da Casa David Ferreira. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 204 g Dim.: 7 x 15.5 cm
BASE: 75 / 150 €

19 — TAÇA MARTELADA EM PRATA 
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, sextavada com asas vazadas em prata 
martelada, com contraste ‘águia’ de 833 milésimos em uso desde 1938-1984, do 
ourives ‘Manuel Alcino de Carvalho Moutinho’ (1935-1987). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 822 g Dim.: 7 x 36 cm
BASE: 250 / 500 €

18 — TAMBULADEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata relevada, com asas em volutas 
com contraste ‘águia’ de 833 milésimos em uso desde 1938-1984, do ourives ‘Manuel 
Alcino de Carvalho Moutinho’ (1935-1987). 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 204 g Dim.: 7 x 15.5 cm
BASE: 100 / 200 €

20 — TRÊS CINZEIROS EM PRATA 
Portuguesa, da 2ª metade do séc. XX, em prata com decoração relevada, cada uma 
com um animal fixo no bordo, contendo um ‘Cavalo’ com marca ‘Alcino’, uma ‘perdiz’ e 
‘lebre’ com marca ‘LF’. Com contrastes ‘águia A‘ de 925 milésimas, datados de 1985-
1990. Sinais de uso.
Peso aprox.: 224 g Dim. Larg.: 9 a 9.5 cm
BASE: 200 / 300 €
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29 — CANDEEIRO EM PRATA
India, do início da 2º metade do séc. XX, com decoração relevada de gramática 
vegetalista. Sinais de uso, furado na base e eletrificado. Sem marcas ao abrigo do DL 
n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 745 g
Dim. Alt: 31 cm
BASE: 400 / 800 €

31 — PAR DE CASTIÇAIS DE GRANDES DIMENSÕES EM PRATA 
India, do séc. XX,  com decoração relevada de gramática vegetalista, com contrastes 
‘águia’ de 925 milésimas, datado de 1985-2021. 
Peso aprox.: 2044.5 g
Dim. Alt.: 50 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

30 — DUAS TAÇAS EM PRATA
India, do séc. XX, com decoração relevada de gramática vegetalista, marcadas na base 
Silver. Sinais de uso. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 455 g
Dim.:  12.5 x 13 cm.
BASE: 200 / 400 €

32 — GRANDE TAÇA EM PRATA
India, do séc. XX, bojuda com decoração relevada de gramática vegetalista, com 
contrastes ‘águia’ de 925 milésimas, datado de 1985-2021. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 3391.5 g
Dim.: 21.5 a 44 cm
BASE: 1 300 / 3 000 €

25 — PAR DE JARRAS ART DECO EM PRATA 
Portuguesas, da 1ª metade do séc. XX, em prata com decoração geométrica em 
degraus, Ambas com contrastes ‘águia‘ de 833 milésimas, datados de 1938-1984, do 
ourives do Porto ‘Manuel Alcino de Carvalho Moutinho’ datado de 1935-1987. Sinais de 
uso defeitos.
Peso aprox.: 273 g Dim.: 10.5 x 12.5 cm
BASE: 100 / 250 €

27 — FRUTEIRO EM PRATA E PEDRA DURA, JOSÉ ROSAS 
Português, da 2ª metade do séc. XX, em prata com decoração sextavada na taça, fuste 
em ágata e base circular com fio torcido. Com contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, 
datados de 1985-1998, do ourives do Porto ‘José Pereira Reis’ datado de 1916-1990, 
marcado com ‘J.Rosas & Cº’, Porto. Sinais de uso.
Peso total aprox.: 900 g Dim.: 15.5 x 25 cm
BASE: 300 / 600 €

26 — TABULEIRO
Português, do séc. XX em madeira de pau-santo com asas, pés e aplicação em prata 
com contraste (Águia) de 835%, datado de 1985-2020 do Ourives Manuel Alcino. 
Sinais de uso.
Dim.: 59 x 38 cm
BASE: 75 / 150 €

28 — PERDIZ EM PRATA, MANUEL ALCINO 
Portuguesa,  do séc. XX, em prata relevada, com contraste (Águia) de 835%, datado de 
1985-2021, do ourives ‘Manuel Alcino’, Porto. 
Peso total aprox.: 476,6 g
Comp.: 23 cm  
BASE: 750 / 1 000 €
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37 — CONJUNTO DE SEIS POTES 
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado de Qianlong (1736-1795). 
Decoração a azul sob vidrado no interior representando elementos florais. Exterior com 
vidrado em tons de “chocolate”. 
Dim.: 6 x 11 cm
BASE: 400 / 600 €

39 — BULE COM TAMPA 
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração com figuras orientais. Pequena falha no bico. 
Dim.: 16 x 22 cm
BASE: 100 / 200 €

38 — BULE COM TAMPA
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado de Qianlong (1736-1795). 
Decoração dita “chocolate” com reservas policromadas. 
Alt.: 12,5 cm
BASE: 100 / 200 €

40 — TRÊS PRATOS 
Em porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada, representando 
“Pedro O Grande”. Reinado Qianlong (1736-1795). Ligeiras esbeiçadelas.
Diâm.: 23 cm
BASE: 400 / 600 €

33 — DUAS GRANDES CAIXAS EM PRATA
India, do séc. XX, com decoração relevada de gramática vegetalista, com contrastes 
‘águia’ de 925 milésimas, datado de 1985-2021. Sinais de uso. 
Peso aprox.:  9334.5 g
Dim.:19 x 48 cm
BASE: 4 000 / 8 000 €

35 — PAR DE JARROS DE GRANDES DIMENSÕES EM PRATA
India, do séc. XX, com decoração relevada de gramática vegetalista, marcadas na base 
Silver. com contrastes ‘águia’ de 925 milésimas, datado de 1985-2021. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 8 700 g
Dim.: 67 cm. 
BASE: 3 500 / 6 000 €

34 — PAR DE JARRAS EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada em formato de ânfora, com asas e 
pés de garra, com contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-2021. Sinais 
de uso.
Peso aprox.: 3802 g
Dim. alt.:  48.5 cm
BASE: 1 100 / 2 250 €

36 — SANTA ROSA DE LIMA 
Óleo sobre tela,  pintura Sul Americada do séc. XIX. Moldura em madeira revestida a 
prata, com profusa decoração vegetalistas encimada por Virgem. Prata sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Dim.: 59 x 42 cm
BASE: 5 000 / 1 000 €
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45 — PAR DE TRAVESSAS RECORTADAS 
Em porcelana chinesa, reinado Jiaqing (1796-1820), decoração a azul e dourado com 
armas europeias. Pequenas esbeiçadelas. 
Dim.: 31 x 37 cm
BASE: 400 / 1 750 €

47 — TERRINA
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado de Jiaqing (1796-1820). 
Decoração policromada e dourada, com reservas representando monograma.
Desgaste nos dourados.
Dim.: 26 x 38 cm
BASE: 500 / 750 €

46 — TRAVESSA RECORTADA 
Em porcelana chinesa, reinado Qianlong (1736-1795), decoração Companhia das 
Índias com armas de famílias inglesas. Pequenas falhas. 
Dim.: 33 x 41,5 cm
BASE: 300 / 1 250 €

48 — TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA 
Em porcelana da China, Companhia das Índias, dcoração policromada e dourada com 
motivos vegetalistas, zoomórficos e figuras. Pega da tampa em forma de cão de foo. 
Reinado Qianlong (1736-1795).  Restauro na terrina e travessa com esbeiçadela.
Dim: (terrina) 26 x 44 cm  Diâm.: (travessa) 39 cm
BASE: 500 / 750 €

41 — TRÊS PRATOS 
Em porcelana chinesa Família Verde, reinado Kangxi (1662-1722). Decoração 
policromada com figuras orientais e jarra de flores. Falhas no bordo. 
Diâm.: 23 cm
BASE: 500 / 2 500 €

43 — TRAVESSA RECORTADA 
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração a azul sob vidrado e com esmaltes em tons da família rosa, “rouge de fer” e 
dourado, denominada “pseudo folha de tabaco”, representando paisagem com motivos 
florais.  Dim.: 18 x 25,5 cm
BASE: 300 / 800 €

42 — TRAVESSA 
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado de Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons da família rosa e dourado representando ao centro motivos florais.
Dim.: 34 x 27,5 cm
BASE: 250 / 400 €

44 — TRAVESSA RECORTADA 
Em porcelana chinesa, reinado Jiaqing (1796-1820), decoração a azul e dourado com 
armas europeias. 
Dim.: 27 x 33 cm 
BASE: 250 / 1 000 €
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53 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. A figura está 
representada de pé com as mãos postas em oração sobre nuvem com três anjos e 
serpente, assente sobre base em madeira entalhada, pintada e dourada. Coroa em 
prata sem marcas  ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2, 
nº 2, alínea c). Falhas.  Alt.: (escultura) 30 cm
BASE: 500 / 750 €

55 — PAR DE ANJOS
Esculturas portuguesas do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. Pequenas 
falhas.
Dim. Alt.: 32 cm
BASE: 400 / 600 €

54 — NOSSA SENHORA COM O MENINO JESUS 
Escultura portuguesa, do séc. XVIII, em madeira policromada, estofada e dourada. A 
figura está representada de pé, segurando no Menino Jesus com a mão esquerda. 
Falhas na policromia.
Alt.: (total) 28 cm
BASE: 300 / 500 €

56 — PAR DE IMAGENS DE CALVÁRIO
Portuguesas, do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. Resplendores em prata 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Faltas e falhas na policromia. 
Alt.: 31 cm. 
BASE: 300 / 500 €

49 — SANTO ANTÓNIO COM O MENINO JESUS
Escultura portuguesa do séc. XIX, em madeira pintada e dourada. A figura está 
representada de pé segurando na mão esquerda o Menino Jesus e na mão direita um 
livro. Assente sobre base em madeira entalhada e dourada. Resplendores em prata 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea C. Pequenas falhas. Dim. Alt.: (escultura) 37,5 cm; (total) 47 cm
BASE: 400 / 750 €

51 — SANTO ANTÓNIO COM O MENINO JESUS
Português, do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. Redoma em vidro com 
base em madeira. Pequenas falhas na policromia.
Dim. Alt.: (escultura) 31 cm; (total) 40 cm
BASE: 600 / 1 000 €

50 — SANTO ANTÓNIO COM O MENINO JESUS E SACO DE PÃO 
Escultura portuguesa do séc.XVIII, em madeira policromada e dourada. Cruz em metal. 
Alt.: 23 cm 
BASE: 250 / 500 €

52 — SANTA ANA COM NOSSA SENHORA E MENINO JESUS 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. Resplendores 
em  prata. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 
2º, nº 2, alínea C.
Alt.: 24,5 cm
BASE: 500 / 750 €
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59 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941) 
“ Sem título “, óleo sobre tela assinado e 
datado 1983.
Dim.: 63,5 x 54 cm
BASE: 1 900 / 2 500 €

60 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941) 
“ Sem título “, óleo sobre tela, assinado e 
datado 1983.
Dim.: 63,5 x 54 cm
BASE: 1 900 / 2 500 €

57 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941 )
“ Segunda-feira - Janela Suburbana “, óleo 
sobre tela, assinado e datado 1983.
Dim.: 52 x 66,5 cm
BASE: 1 900 / 2 500 €

58 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941) 
“ Sem título “, óleo sobre tela, assinado e 
datado 1983.
Dim.: 63,5 x 54 cm
BASE: 1 900 / 2 500 €
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61 — ROBERTO CHICHORRO  (n.1941)
“ Sem título”, óleo sobre tela, assinado e datado 2014.
Dim.: 150 x 120 cm
BASE: 10 000 / 15 000 €

62 — BUSTO CARLOS X (1757-1836)
Escultura em bronze, assente sobre base com decoração relevada. 
Dim.: (total) 35 x 15 cm
BASE: 150 / 300 €

64 — TINTEIRO 
Francês do séc. XIX, em bronze dourado com mármore. Composto por tinteiro, areeiro, 
decorado com figura feminina. Sinais de uso.
Dim.: 30 x 38 x 21 cm
BASE: 150 / 300 €

63 — CINZEIRO IMPÉRIO
Francês, do séc. XIX em bronze dourado e mármore, decorado com águia. Sinais de 
uso.
Dim.: 14 x 20 cm
BASE: 200 / 400 €

65 — EDMOND LESAGE (1859-1928) 
Escultura bronze, assinada. 
Assente sobre base. 
Dim. Alt.: 46 cm
BASE: 750 / 1 000 €
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70 — RELÓGIO DE MESA
Francês estilo Luís Filipe (1830-1848), em bronze relevado, cinzelado e dourado. 
Defeitos. 
Dim.: 37 x 29 cm. 
BASE: 400 / 600 €

72 — RELÓGIO DE MESA
Francês do final do séc. XIX. em bronze dourado e relevado, encimado com “putti”. 
Mostrador em esmalte pintado “Grinaldas de flores” com numeração árabe a negro, 
autonomia de oito dias, toca horas e meias horas em campainha, regulação da marcha 
no mostrador. 
Base em mármore. Dim.: 35 x 22 x 12 cm
BASE: 600 / 1 000 €

71 — RELÓGIO DE VIAGEM “MATTHEW NORMAN” 
Suiço, em bronze com movimento mecânico, despertador. Com chave. 
Dim.: 20 x 10 x 10 cm.
BASE: 500 / 750 €

73 — RELÓGIO DE MESA 
Francês do final do séc. XIX, em bronze dourado e relevado. Mostrador em esmalte 
pintado “Grinaldas de flores” com numeração árabe a negro, autonomia de oito dias, 
toca horas e meias horas em campainha, regulação da marcha no mostrador. 
Base em mármore. 
Dim.: 32 x 12 x 10 cm
BASE: 600 / 1 000 €

66 — ANTONIO FRILLI (c.1880-1920) ATRIBUÍDO
Escultura italiana em alabastro e bronze. Defeitos.
Dim.: 32 x 19 x 12 cm.
BASE: 400 / 750 €

68 — JEAN-LOUIS GREGOIRE (1840-1890) ATRIBUÍDO
“Alegoria à Música”. Escultura em bronze, assente sobre base em mármore.
Dim. Alt.: (escultura) 27 cm; (total) 30 cm
BASE: 300 / 500 €

67 — MENINA COM CÃO
Escultura em bronze, assente sobre base em mármore. Assinada “Moreau”.
Dim. Alt.: (escultura)  34 cm; (total) 39 cm
BASE: 400 / 600 €

69 — PAR DE JARRAS FLOREIRAS
Francesas, do início do séc. XX em cristal “Baccarat”, bases em bronze dourado. 
Marcadas na base.
Alt.: 27 cm.
BASE: 300 / 500 €
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74 — RELÓGIO DE MESA
Francês do séc.XIX, em bronze relevado com base em mármore. Defeitos.
Dim.: 40 x 28 x 11 cm 
BASE: 400 / 600 €

76 — RELÓGIO DE MESA “GUERREIRO ÁRABE” 
Em porcelana francesa do séc.XIX/XX, decoração relevada, policromada e dourada, 
mostrador em esmalte branco com numeração romana a negro, aro em metal relevado 
e dourado, autonomia de oito dias, toca horas e meias horas em campainha. Marcado.
Dim.: 34 x 17 x 10 cm 
BASE: 400 / 600 €

75 — GARNITURE COM RELÓGIO E PAR DE CASTIÇAIS 
Francês do séc. XIX,  em bronze relevado e dourado com esmaltes cloisonné. Com 
chave. 
Dim.: (relógio) 31 x 14 x 14 cm
Dim. Alt.: (castiçais) 21 cm 
BASE: 1 000 / 2 000 €

77 — DAMA E CAVALHEIRO
Par de esculturas em porcelana moldada e relevada do séc. XX.Decoração policromada 
e dourada. Marcadas “Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin- KPM “.
Alt.: 40 cm
BASE: 200 / 400 €

78 — PAR DE URNAS COM TAMPA 
Em porcelana francesa do séc. XX, possivelmente de Sèvres, montagens em bronze, 
decoração policromada e dourada com cenas galantes. 
Dim. Alt.: 67 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

79 — AIMÉ-JULES DALOU (1838-1902) ATRIBUÍDO 
“Baigneuse” Escultura em mármore, assente sobre base em alabastro.
Dim.: Alt.: 65 cm
BASE: 750 / 1 000 €

80 — JEAN GILLES
Escultura em biscuit policromado de 
grandes dimensões de meados do séc. 
XIX. Assinada. Pequenos defeitos no pé 
e na base. 
Dim: 92 x 39 cm.

Nota: Jean Gilles esteve ativo em Paris 
durante meados do séc. XIX, a sua  
fábrica situava-se na Rua de Paradis-
Poissonniere, era conhecido pela 
qualidade das suas figuras em biscuit .
BASE: 3 000 / 7 500 €
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83 — BONHEUR DU JOUR
Victoriana do séc. XIX, em madeira de ébano 
decoração embutida em pedras duras “Flores”, 
filetes e aplicações em bronze. Corpo superior 
com três portas e três gavetas, corpo inferior 
com uma gaveta.
Pequenos defeitos.
Dim.: 153 x 122 x 60 cm
BASE: 2 000 / 3500 €

84 — APARADOR DE GRANDES 
DIMENSÕES
Napoleão III, de meados do séc. XIX, com 
marcheterie estilo boulle, em madeira 
ebanizada com aplicações em bronze e 
tartaruga. Porta central apainelada, ladeada por 
duas portas envidraçadas, interior forrado.
Pequenos defeitos.
Dim: 115 x 205 x 48 cm
BASE: 5 000 / 7 500 €

81 — ARMÁRIO NAPOLEÃO III
Francês, séc. XIX (2ª metade), marchetaria de 
várias madeiras. Decoração embutida “Flores”; 
aplicações em bronze, tampo de mármore. 
Sinais de uso.
Dim.: 111 x 112 x 60 cm
BASE: 1 000 / 1 500 €

82 — PAR DE ARMÁRIOS BOULLE
Franceses, do séc. XIX, em madeira patinada, 
com embutidos em metal dourado e laca, 
aplicações em bronze. Caixas onduladas com 
uma porta. Tampos em mármore. Pequenos 
defeitos.
Dim.: 107 x 110 x 40 cm 
BASE: 1 000 / 2 000 €
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89 — JARRO EM PRATA
Português, do séc. XIX/XX, com decoração relevada com volutas, concheados e 
elementos vegetalistas, com contrastes ‘águia ‘de 835 milésimas, datados de 1985-
2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 1 290 g
Dim. Alt.:31  cm
BASE: 300 / 600 €

91 — SALVA EM PRATA, REIS 
Portuguesa, do séc. XIX/XX, com decoração relevada com volutas e elementos 
vegetalistas, com contrastes ‘javali II ‘de 833 milésimas, datados de 1887-1937, da 
Casa Reis e Filhos, Porto. Sinais de uso.
Peso aprox.: 1 382 g
Dim. larg.: 42 cm
BASE: 500 / 1 000 €

90 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA, ALIANÇA 
Português, do séc. XIX/XX, com decoração relevada Romântica, com festões , com 
contrastes ‘javali II ‘de 833 milésimas, datados de 1887-1937, da Casa Aliança Lisboa. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 2 302 g
Dim. alt.: 20 a 31 cm
BASE: 800 / 1 600 €

92 — GRANDE SALVA EM PRATA
Portuguesa, do séc. XIX/XX, com decoração relevada com volutas e elementos 
vegetalistas, com contrastes ‘águia ‘de 833 milésimas, datados de 1938-1984. Sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 2 088.5 g
Dim. larg.: 52 cm
BASE: 750 / 1 500 €

85 — CAIXA OVEIRO EM PRATA DO GOMES 
Portuguesa do séc. XX, decoração lavrada dita ‘Companhia das Índias’, com contraste 
‘aguia’ de 925 milésimas, datado de pós 1985, com as marcas da Casa Gomes da 
Póvoa, fornecedores dos Duques de Bragança. 
Peso aprox.: 1515 g
Dim.: 20 x 19 cm
BASE: 600 / 1 000 €

87 — TAÇA EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com elementos vegetalitas, com 
contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 1 080.5 g
Dim. larg.:  33 cm
BASE: 300 / 650 €

86 — FRUTEIRO EM PRATA TOPÁZIO 
Portuguesa do séc.XX, decoração gomada,  Com contraste ‘Águia’, de 833 milésimos 
em uso desde 1938-1984, da Ourivesaria Topázio. Pequenas falhas. 
Peso aprox.: 702 g
Dim.: 22 x 27 cm 
BASE: 250 / 500 €

88 — FRUTEIRO ROMÂNTICO EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com grainaldas e elemetos 
vegetalistas, com contrastes ‘águia‘ de 833 milésimas, datados de 1938-1984. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 2 173.5 g
Dim. larg.:  60 cm
BASE: 600 / 1 200 €
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93 — LAVANDA E GOMIL EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada e gomada oval, gomil de asa perdida, 
com contrastes ‘águia ‘de 925 milésimas, datados de 1985-2021. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 4379 g
Dim. larg.: 47 X 56 cm
BASE: 1 750 / 3 500 €

95 — ESCULTURA EM PRATA E PEDRA DURA 
Italiana do séc. XX, figura de vulto perfeito representando a justiça, segurando balança 
com pratos em madrepérola, sobre placa de ágata, com saia de geode de quartzo e 
cabelos com jaspe vermelho. Assinado e numerado 32/70. Com contraste ‘águia’ de 
925 milésimas. 
Dim. Alt.: 31.5 cm
BASE: 1 250 / 2 500 €

94 — TERRINA COM PRESENTOIR EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, terrina ovalada com tampa, com decoração de elementos 
vegetalistas. Contraste ‘Águia 916’ milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 4244 g 
Dim.: 40 x 50 cm
BASE: 1 600 / 2 000 €

96 — PAR DE CANDEEIROS EM PRATA E VIDRO
Italianos do séc. XX, estilo Arte Nova, com bases circulares com fuste com folhagem de 
jarros e campânulas em vidro lilás. Marcados com 925 milésimas. 
Dim. Alt.: 40 cm
BASE: 1 500 / 3 000 €

97 — JÚLIO RESENDE (1917-2011)
“Cor Da Memória” Goa. Óleo sobre tela. 
Assinado e datado de 2000. 
Dim.: 150 x 150 cm. 
BASE: 40 000 / 60 000 €
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98 — JÚLIO RESENDE (1917-2011)
“Apenas Pintura-3”.  Óleo sobre tela. 
Assinado e datado de 1998/2008. 
Dim.: 180 x 250 cm.
Nota: obra reproduzida em “Cordeiros Arte Moderna e 
Contemporânea 2010/2011”. Porto: Galeria Cordeiros, 
p. 482 
BASE: 65 000 / 100 000 €

99 — JOÃO VIEIRA (1934-2009)
“ Sem título”, óleo sobre tela, assinado e 
datado 1995.
Dim.: 101 x 81 cm
BASE: 5 000 / 8 000 €

100 — ARTUR BUAL (1926-1999)
“ Sem título”, óleo sobre tela, assinado e 
datado 1994.
Dim.: 100 x 73 cm
BASE: 4 000 / 6 000 €

36 37ABRIL 2022 S.DOMINGOS



103 — HILÁRIO TEIXEIRA LOPES 
(n.1932)
“Alegria de viver”, acrílico sobre tela, assinado 
e datado de 1996.
Dim.: 97 x 130 cm
BASE: 1 250 / 2 500 €

104 — MALUDA  (1934-1999)
“Três frascos”, óleo sobre tela, assinado e 
datado 1961.
Dim.: 42,5 x 63,5 cm
BASE: 5 000 / 10 000 €

101 — NORONHA DA COSTA (1942-
2020)
“Praia do Guincho”, óleo sobre tela, com 
dedicatória, assinado no verso.
Dim.: 54 x 74 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

102 — MANUEL CASIMIRO (n. 1941)
“Sem titulo”. Acrílico sobre tela. Assinado. 
Dim. 115,5 x 150 cm
BASE: 2 500 / 5 000 €
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105 — MENINO JESUS BOM PASTOR
Escultura Indo-portuguesa, do séc. XVII, em marfim, Goa. 
O Menino Jesus adormecido encontra-se representado sentado de pernas cruzadas. 
Base em socalcos “Santa Maria Madalena, Fonte da Vida e animais diversos”. Assente 
sobre base em marfim com decoração relevada representando caras de anjo.
Alt.: (menino) 8 cm;  Alt.: (total) 24 cm
BASE: 2 100 / 3 000 €

107 — NOSSA SENHORA DO CARMO
Escultura Indo-portuguesa, do séc. XVIII, em marfim com dourados. A figura está 
representada de pé, segurando o Menino Jesus.
Alt.: 22 cm
BASE: 2 500 / 5 000 €

106 — NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO COM MENINO JESUS 
Escultura Indo-Portuguesa do séc. XVII, em marfim com base esculpida. Faltas. 
Alt.: (escultura) 11 cm; Alt.: (total) 13 cm 
BASE: 500 / 750 €

108 — SÃO JOSÉ COM MENINO JESUS 
Escultura indo-portuguesa, em marfim, do séc.XVII/XVIII.  A figura está representada de 
pé, segurando o Menino Jesus com a mão esquerda. Falta a mão direita. 
Assente sobre base em madeira.  
Alt.: (escultura) 18 cm  Alt.: (total) 22 cm
BASE: 400 / 750 €

109 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Escultura Indo-portuguesa, em marfim, do séc. XVIII. A figura está representada de 
pé sobre o Crescente de Lua e três cabeças de anjo aladas entre as nuvens e mãos 
postas em oração. Assente sobre base em marfim entalhado.
Alt.: 22 cm
BASE: 500 / 750 €

110 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Escultura Indo-portuguesa, em marfim, do séc. XVIII. A figura está representada de 
pé sobre o Crescente de Lua e três cabeças de anjo aladas entre as nuvens e mãos 
postas em oração. Assente sobre base em marfim entalhado. 
Alt.: 22 cm
BASE: 500 / 750 €

111 — SANTO ANTÓNIO COM O 
MENINO JESUS
Escultura indo- portuguesa do séc. XVIII 
em madeira de teca, Cabeça, Menino 
Jesus, mãos e pés em marfim. A figura 
está representada de pé segurando 
na mão esquerda um livro e o Menino 
Jesus. Assente sobre base pintada. 
Coroa do Menino Jesus em prata,  
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c. Pequenos defeitos.
Dim. Alt.: (total) 25 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €
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112 — SHISHI MASK
Japão, do séc. XIX/XX em madeira lacada a vermelho e dourado. Falhas e sinais de uso.
Dim.: 11 x 13 x 13 cm
BASE: 100 / 200 €

113 — MÁSCARA DE TEATRO NOH 
Japonesa,  período Meiji (1868-1912) em cerâmica fixa a uma tábua em madeira com 
caracteres japoneses.
Sinais de uso.
Dim.: (máscara) 16 x 8 cm
Dim.: (total) 26 x 20 cm
BASE: 400 / 600 €

114 — TRÊS FIGURAS HINA 
MATSURI
Japonesas, período Meiji (1868-1912) 
em gesso pintado, casca de ovo, seda e 
outros materiais.
Defeitos.
Alt.: (maior)  50 cm
BASE: 500 / 1 000 €

115 — BAÚ LUSÍADA ARTE NAMBAN
Período Momoyama (1573-1615). Em madeira 
integralmente revestido a laca negra com 
decoração a ouro e a castanho, incrustações 
de madrepérola com aves entre plantas, flores 
e folhas. Ferragens em cobre e ferro. Interior 
da tampa com decoração a ouro com folhas. 
Faltas e defeitos, uma ferragem não original.
Dim.: 25 x 32 x 16 cm
BASE: 750 / 1 250 €

116 — BAÚ LUSÍADA ARTE NAMBAN
Período Momoyama (1573-1615). Em madeira 
integralmente revestido a laca negra com 
decoração a ouro e a castanho, incrustações 
de madrepérola com motivos geométricos. 
Ferragens em cobre. 
Interior lacado a negro. 
Faltas e defeito. 
Dim.: 15 x 22 x 13 cm
BASE: 400 / 1 000 €
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117 — SUPORTE PARA ESPADA 
JAPONESA
Japonês, do período Edo (1603-1868) em 
madeira lacada e dourada, decorado com 
motivos vegetalistas.
Pequenas falhas.
Dim.: 35 x 58 x 16 cm
BASE: 500 / 1 000 €

118 — ESPADA JAPONESA
Japão, de Oficial da primeira metade do 
séc. XX “SHIN  GUNTO KATANA” .Lâmina 
ligeiramente curva de um só gume mantendo o 
seu “AMON”. Punho em madeira coberto a pele 
de raia, “Tsuba” do tipo regulamentar.Bainha 
“SAYA” em metal lacado.
Assinada na lâmina.
Comp.: (total) 91,1 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

119 — PAR DE JARRAS EM FAIANÇA
Portuguesa,do início do séc. XX da Fábrica da Torrinha, decoração policromada com 
motivos florais. Assinada na base “FB” Francisco Branco. 
Sinais de uso.
Alt.: 18 cm
BASE: 100 / 200 €

121 — CAIXA EM FAIANÇA COM TAMPA “GALINHA”
Em faiança portuguesa do séc.XIX, decoração policromada. 
Dim.: 31 x 32 cm
BASE: 100 / 200 €

120 — PAR DE MÍSULAS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX, possivel fabrico do norte. Pequenas esbeiçadelas.
Dim.: 19 x 22,5 x 18 cm
BASE: 200 / 300 €

122 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa do séc. XIX, decoração tipo aranhões em tons de azul e vinoso, tendo ao 
centro motivos zoomórficos. Marca de fabrico não identificada. Desgastes.
Diâm.: 29 cm
BASE: 200 / 400 €
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123 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico do Norte do final do séc. XIX, decoração policromada, abas 
decoradas com motivos florais tendo ao centro motivo vegetalistas. 
Desgastes no bordo.
Diâm.: 31 cm
BASE: 100 / 200 €

125 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico do Norte do final do séc. XIX, decoração policromada, abas 
decoradas com motivos florais tendo ao centro reserva com motivos geométricos. 
Desgastes.
Diâm.: 33 cm
BASE: 100 / 200 €

124 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico do Norte do final do séc. XIX, decoração policromada, abas 
decoradas com motivos florais, tendo ao centro reserva com ramo de flores. 
Desgastes.
Diâm.: 29 cm
BASE: 100 / 200 €

126 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico do Norte do final do séc. XIX, decoração policromada, abas 
decoradas com motivos florais, tendo ao centro reserva com motivos geométricos. 
Desgastes.
Diâm.: 28 cm
BASE: 100 / 200 €

127 — TOUCADOR D. JOSÉ 
Português, do séc. XVIII em madeira de pau-santo entalhado. Saiais recortados 
decorados com motivos vegetalistais, assente sobre quatro pés curvos. Espelho 
basculante com dourados e uma gaveta. Ferragens em metal. Pequenos defeitos.
Dim.: 89 x 51 x 33 cm
BASE: 500 / 1 000 €

128 — MESA DE BIBLIOTECA COM TAMPO OCTAGONAL
Inglesa, do séc. XVIII em madeira de de pau-santo com embutidos em pau-cetim, 
assente sobre três pés curvos.
Dim.: 58 x 93 x 93 cm
BASE: 150 / 300 €

129 — ORATÓRIO
Português do séc.XVII, em madeira 
entalhada e dourada decoração com 
enrolamentos e animais fantásticos.  
Cristo em madeira policromada. 
Base do oratório, posterior. 
Defeitos. 
Dim.: (total) 206 x 90 x 35 cm 
BASE: 750 / 1 000 €
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130 — PAR DE CADEIRÕES
Índia do séc.XIX, em madeira de sissó decoração com motivos vegetalistas, braços 
em forma de cabeça de animais. Assento e costas em palhinha. Um dos assentos de 
palhinha está danificado. 
Dim.: 73 x 102 x 57 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

131 — PAR DE COLUNAS SALOMÓNICAS 
Portuguesas do séc. XVIII, em madeira entalhada, pintada e dourada decoradas com 
parras e uvas. 
Pequenas falhas. 
Dim. Alt.: 150 cm
BASE: 750 / 1 250 €

132 — GRANDE CREDÊNCIA D. 
JOSÉ
Portuguesa, do séc. XVIII em madeira 
entalhada, vazada e dourada com uma 
gaveta. Decorada com anjos, puttis e 
motivos vegetalistas, assente sobre 
quatro pés curvos terminando em 
enrolamento, ligados por travejamento 
em X. Tampo em mármore rosa.
Falhas e defeitos.
Dim.: 93 x 131 x 67 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

133 — LITEIRA BRASONADA
Portuguesa do séc. XVIII, em madeira 
entalhada, pintada e dourada, interior 
forrado a tecido, cobertura em couro. Escudo 
esquartelado. I.Meneses, II. Almeida,III.
Castelo-Branco(?),IV. Cardoso e sobre-o-todo-
homem. Coronel de Nobreza ou de Marquês. 
Restauros, falhas e defeitos, vestígios de 
xilófagos. Exemplares semelhantes integram 
a coleção do Museu Nacional dos Coches de 
Lisboa. 
Dim.: 142 x 136 x 42 cm
BASE: 17 500 / 22 500 €
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134 — SOFIA MARTINS DE SOUSA (1870-1960)
“Paisagem Rural com Crianças”. Óleo sobre tela, assinado.
Dim.: 31,5 x 41 cm
BASE: 1 000 / 1 500 €

136 — FALCÃO TRIGOSO (1879-1956)
“Paisagem com figura”. Óleo sobre tela. 
Assinado e numerado no verso com o nº 21.
Dim.: 47,5 x 61 cm 
BASE: 4 000 / 6 000 €

135 — FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE (1825-1893 )
“Paisagem com Capela Figura Feminina e Animais”. Óleo sobre tela, assinado e datado 
Porto 1863. Inscrição na parte de trás “Monumento na Praça da Batalha.
Dim:: 55 x 67 cm
BASE: 2 000 / 3 000 €

137 — JÚLIO RAMOS (1868-1945)
“Paisagem Rural”. Óleo sobre tela, assinado.
Dim.: 54 x 37 cm
BASE: 1 750 / 2 500 €

138 — SIMÃO DA VEIGA (1879-1963)
“Campino a Cavalo”. Óleo sobre tela, assinado. Reentelado.
Dim.: 65 x 50 cm
BASE: 4 000 / 7 500 €

139 — JOÃO RODRIGUES VIEIRA (1856-1898 )
“Natureza Morta”. Óleo sobre tela, assinado e datado 1885. 
Dim.: 148 x 79 cm
BASE: 7 000 / 10 000 €
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140 — JOSÉ MALHOA (1855-1933 )
“Menina desfolhando um malmequer”, óleo sobre madeira, assinado.
Dim.: 40,5 x 33 cm

Notas: reproduzido em SALDANHA, Nuno - “José Malhoa - Catálogo Raisonné”. Lisboa: Scribe, 2012, p. 300, nº CRJM/0779.
BASE: 30 000 / 45 000 €

141 — AGULHEIRO EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX, corpo liso e torneado. Com marcas municipais do Faro (F-4.0) 
e do ourives ‘AJT’ datado do séc. XIX (F-9.0, CARLOS). 
Peso aprox.: 31.8 g
Dim. Alt.: 9.6 cm
BASE: 150 / 300 €

143 — PINÇA PARA SALADA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/ XX, em prata com decoração relevada, com elementos 
vegetalistas. Com marcas de Lisboa, do ensaiador não identificado, datado de 1870-79 
(L-46.0) e do ourives ‘V.A.JJ’, da mesma época. 
Sinais de uso, com monograma. Peso aprox.: 235.8 g  Dim.: (comp.) 30.5 cm
BASE: 200 / 400 €

142 — COPO EM PRATA 
Russo do séc. XIX, copo alto em prata de 875 milésimas, com decoração gravada a 
buril com elementos vegetalistas. Com marcas de Moscovo, datado de 1861. Sinais de 
uso, vestígios de douramento.
Peso aprox.: 141.5 g Dim. Alt.: 11.5 cm
BASE: 50 / 100 €

144 — PINÇA PARA SALADA EM PRATA 
Português, do séc. XIX/XX, em prata com decoração relevada e vazada, com elementos 
vegetalistas, com contaste ‘javali II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937 do Porto. 
Sinais de uso, com monograma.
Peso aprox.: 213.5 g Dim.: 29.5 cm
BASE: 180 / 380 €
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149 — CONCHA EM PRATA D. JOSÉ 
Portuguesa do final do séc. XVIII, com decoração relevada com friso perlado e 
elementos vegetalistas gravados no cabo. Com marcas do de Guimarães do ensaiador 
não identificado e do ourives ‘BR’ datado da mesma época (G-42.0, CARLOS), sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 155 g Dim.: 30 cm
BASE: 150 / 300 €

151 — TINTEIRO EM PRATA
Português do séc. XIX, em prata, com decoração relevada de base rectangular, com 
elementos vegetalistas, gradinha e pés de garras. Com marcas de Lisboa do ensaiador 
não identificado, datado de 1870-1879 (L-47) e do ourives ‘Victor Ângelo Dinis’ datado 
de 1810-1877 (L-613.0, CARLOS). Sinais de uso.
Peso aprox.: 401 g. Dim.: 12 X 16 cm
BASE: 400 / 800 €

150 — TESOURA DE MORRÕES COM BANDEJA EM PRATA
Portuguesa do séc. XIX, tesoura e bandeja com corpo gravado em motivos vegetalistas. 
Com marca municipais do Porto do ensaiador ‘José de Almeida Brandão Aguiar 
Penetra’ usado entre 1861-1870 (P-40c), marca de ourives não identificado, e 
contraste cabeça de velho (1884-1987). Sinais de uso, bandeja com monograma e 
marca de posse. Peso aprox.: 321 gr.  Dim. max.: 14.6; 25.5 cm. 
BASE: 350 / 700 €

152 — BILHETEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX, em prata relevada com decoração lavrada de gramática 
vegetalista, com 3 pés vazados. Com marcas municipais do Porto do ensaiador José 
Rodrigues Teixeira’ em uso de 1870-1877 (P-44.0) e do ourives ‘Manuel José Pereira 
da Silva ‘ datado de 1861-1881 (P-507.0a, CARLOS). Sinais de uso, amolgadelas.
Peso aprox.: 195.5 g Dim. Larg.: 16.5 cm
BASE: 150 / 300 €

145 — PINÇA PARA SALADA EM PRATA 
Português, do séc. XIX/XX, em prata com decoração relevada e vazada, com elementos 
vegetalistas, com contraste ‘javali II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937 do Porto. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 206.3 g
Dim.: 29 cm
BASE: 180 / 380 €

147 — PALITEIRO EM PRATA 
Portuguesa da 1ª metade do séc. XIX, algarrada com ramos com flores e dois 
pássaros, sobre base circular de gradinha com 3 pés. Com marcas municipais de 
Guimarães atribuível ao ensaiador ‘José Baptista dos Reis’ datado de 1801-1820 (B-
16.0, CARLOS) e do ourives não identificado. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 366 g
Dim.: 21 x 21 cm
BASE: 500 / 750 €

146 — CONCHA EM PRATA 
Europa do séc. XVIII/XIX, com decoração relevada com cabo em madeira. Com marcas 
não identificadas, sinais de uso.
Peso aprox.: 97.4 g
Dim.: 36 cm
BASE: 150 / 300 €

148 — PAR DE PALMATÓRIAS EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX, em prata relevada com decoração relevada de coroas, com 
pautas e trompetes. Com marcas municipais do Porto do ensaiador ‘José Rodrigues 
Teixeira’ em uso de 1877-1881 (P-45.0) e do ourives ‘Guilherme Soares’ datado de 
1877-1886 (P-296.0, CARLOS). Sinais de uso.
Peso aprox.: 633 g
Dim.: 8 x 14.5 cm
BASE: 400 / 800 €

54 55ABRIL 2022 S.DOMINGOS



157 — PAR DE CANDELABROS D. MARIA 
Portugueses do séc. XIX, de três lumes, sextavados com base recortada sobre pés 
esféricos, marcados com marca municipal de Lisboa, do ensaiador ‘Maurício Gonzaga 
da Costa datável de 1822-1860 (P-42.0), e marca de ourives ‘João Batista Pereira’, 
datado de 1792-1823 (L-324.0; CARLOS). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 1783 g Dim.: 30,5 x 32.5 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

159 — SALVA DE PEQUENAS DIMENSÕES
Portuguesa do séc. XVII/XVIII, decoração repuxada e gravada com grinaldas, 
concheados, motivos vegetalistas e zoomórficos. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 339 g Diam.: 26 cm
BASE: 300 / 600 €

158 — LEITEIRA E AÇÚCAREIRO EM PRATA 
Portugueses, do séc. XIX, em prata relevada com elementos vegetalistas e decoração 
de caneluras. Com marcas Municipais do Porto do ensaiador não identificado datado 
de 1810-1826 (P-25.0) e do ourives ‘iis’ datado da mesma época (P-344.0, CARLOS). 
Sinais de uso.
Peso total aprox.: 830 g Dim. max.: (larg.) 14 a 17.5 cm
BASE: 300 / 600 €

160 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA 
Portugal do séc. XIX/XX, prata relevada com elementos vegetalistas e decoração 
guilhochada composto por 6 peças. Com marcas Municipais do Porto do ensaiador 
‘José Rodrigues Teixeira’ datado de 1870-1877 (P-44.0) e do ourives ‘Manuel José 
Pereira da Silva’ datado de 1861-1881 (P-507.0, CARLOS). Sinais de uso, falta de um 
pomo. Peso total aprox.: 3652 g Dim. alt.: 9.5 a 17.5 cm
BASE: 1 500 / 3 000 €

153 — ESCARRADEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX, corpo liso com asa em volutas, assente em base redonda. 
Com marcas municipais do Porto do ensaiador ‘Caetano Rodrigues de Araújo ‘ em uso 
de 1867-70 (P-37.0), e do ourives ‘Guilherme Guedes Mancilha’ datado de 1843-1861 
(P-292.0, CARLOS). 
Peso aprox.: 352.5 g Dim. Alt.: 7 cm
BASE: 250 / 500 €

155 — TAMBULADEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do final do séc. XVIII, em prata relevada com decoração concheada. Com 
marcas municipais do Porto do ensaiador ‘José Coelho Sampaio’ datado de 1792-1803 
(P-17.0) e do ourives não indentificado. Sinais de uso.
Peso aprox.: 128 g Dim.: 4.8 x 12 cm
BASE: 100 / 200 €

154 — ESCARRADEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX, corpo liso com asa em volutas, assente em base redonda. 
Com marcas municipais do Porto do ensaiador ‘José de Alameda Brandão Aguiar 
Penetra’ em uso de 1867-70 (P-41.0), e do ourives ‘José Marques Guedes’ datado de 
1887-1893 (P-428.0, CARLOS). 
Peso aprox.: 354 g Dim. Alt.: 7 cm
BASE: 250 / 500 €

156 — ESPORA EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX com marcas do Ensaiador de Lisboa não identificado datado de 
1822-1843 (L-41.0), marca de ourives ‘Alexandre Luís Pinto’  datado de 1802 a 1832 
(L-126, CARLOS). Sinais de uso.
Dim.: 10 x 6 cm Peso.: 72.6 g
BASE: 250 / 400 €
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161 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA 
Portuguesa, composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro, com profusa decoração 
de motivos vegetalistas. Estilo D. João V. Sinais de uso, duas tampas dessoldadas. Sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Peso aprox.: 4 046.9 g
Dim. Alt.: (cafeteira) 20 cm
BASE: 1 500 / 2 200 €

162 — PAR DE CASTIÇAIS EM PRATA D. MARIA I
Portugues, dos sécs. XVIII/XIX, corpo decorado com cercaduras e rebordo perlado, 
assente em base redonda. Com marcas municipais do Porto (P-20.0) e do ourives 
‘Bernardo José Sousa Lima’ datado de 1786-1822 (P-193.0, CARLOS) 
Peso aprox.: 489 g
Dim. Alt.: 20.5 cm
BASE: 600 / 1 200 €

163 — FRUTEIRO VAZADO EM 
PRATA 
Portugues do séc. XIX, em prata de 
corpo oval e vazado com asa articulada, 
com marcas do ensaiador do Porto 
‘Caetano Rodrigues de Araújo’ datado 
de 1855-1861 (P-37) e do ourives não 
identificado, datado de 1843-1861 (P-
164.0, CARLOS). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 1354.5 g
Dim.: 10 x 39 cm
BASE: 1 150 / 2 500 €

164 — SALVA DE PÉ ALTO D. JOSÉ 
Portuguesa do séc. XVIII, em prata com decoração relevada e armas de Manuel Pais de Aragão Trigoso Pereira Magalhães, que foi cónego prebendado e arcediago do Bago, da 
Catedral de Viseu. Com marcas municipais do Ensaiador não identificadas e do ourives, possivelmente de Lisboa referente a ‘António Martins de Almeida’ datado do final do séc. 
XVII-c. 1720 (L-123; ALMEIDA). Sinais de uso.
Peso aprox.: 1902.5 g
Dim.: 17.5 x 38.5 cm 
BASE: 7 000 / 14 000 €
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165 — COPO DE GRANDES DIMENSÕES 
Europa do séc. XIX, em vidro facetado, decoração a dourado com figuras e paisagens. 
Dim.: 17 x 15 cm
BASE: 100 / 200 €

166 — GALHETEIRO D. MARIA
Português do séc. XVIII/XIX, com galhetas em vidro decoração a dourados “flores”. 
Base em madeira e osso.
Pequenos defeitos.
Dim.: 31 x 23 cm
BASE: 200 / 400 €

167 — BARRETINA
Portuguesa, D. Maria, séc. XVIII/XIX, 
em madeira revestida a pele de cação, 
interior com veludo.
Ferragens e asas em metal.
Defeitos.
Dim.: 37 x 21 x 27 cm
BASE: 200 / 500 €

168 — IMPORTANTE ORATÓRIO DE LAPINHA
Brasileiro, do séc. XVIII em madeira pintada e dourada contendo no interior 19 figuras 
em pedra de sabão, Jesus Cristo Crucificado, Nossa Senhora, São José, Santa Bárbara, 
Santa Ana, São Joaquim figuras de Presépio. Defeitos.
Dim.: 80 x 30 x 16 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

170 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Europa do séc.XIX, escultura em marfim. A figura está representada de pé entre as 
nuvens e três anjos com mãos postas em oração. Assente sobre base em marfim .
Dim. Alt.: (escultura) 39 cm;  (total) 47 cm
BASE: 2 000 / 3 000 €

169 — JESUS CRISTO CRUCIFICADO
Escultura Indo-portuguesa do séc. XVII, em marfim. A figura encontra-se representada 
morta, usando cendal de ponta à cintura. Cruz em madeira entalhada com rosetas e 
placa em marfim. Cruz com pequenas falhas.
Dim.: alt.: (Cristo) 27 cm; (total) 90 cm
BASE: 1 000 / 1 500 €

171 — JESUS CRISTO CRUCIFICADO
Escultura europeia do séc. XVIII/XIX, em marfim. A figura está representada agonizante, 
com cendal drapeado preso à cintura por cordão. Defeitos nos dedos. 
Alt.: 36 cm
BASE: 1 750 / 2 500 €
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172 — ANSELMO BRANDÃO ( SÉC. 
XX)
Nossa Senhora do Leite, escultura em pedra 
de Ança, policromada e dourada. Assinada e 
datada de 1970. Defeitos.
Alt: 76 cm
BASE: 1 250 / 2 000 €

173 — SÃO CRISTOVÃO COM MENINO 
JESUS 
Escultura portuguesa do séc.XV/XVI, em pedra 
Ançã policromada e dourada. 
Defeitos na policromia. 
Alt.: 53 cm
BASE: 1 250 / 2 500 €

174 — SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 
Escultura portuguesa em madeira policromada e dourada, do séc. XVIII. A figura está 
representada de pé, segurando o livro com a mão esquerda. 
Falta e defeitos.
Dim.: 92 x 42 cm
BASE: 2 500 / 3 000 €

175 — SÃO JOÃO BAPTISTA 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada. A figura está representada 
de pé com o cordeiro. Pequenas falhas. 
Dim. Alt.: 58 cm
BASE: 2 000 / 3 000 €

176 — SÃO JOAQUIM E SANTA 
ANA
Do séc. XVIII, escultura em madeira 
policromada e dourada, pequenos 
defeitos, repintada por Gaspar, 
professor, a 6 de Agosto de 1855 em 
Rendufe.
Alt.: (total) 30 cm
BASE: 1 250 / 1 750 €
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181 — PAR DE ESCUDELAS COM TAMPA 
Em porcelana chinesa, reinado Qianlong (1736-1795), decoração a azul com paisagem  
fluvial. Uma com restauro e pequenas falhas.  
Dim.: 9 x 20 cm
BASE: 250 / 500 €

183 — PRATO RASO EM PORCELANA BRASONADA
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias. Decoração com esmaltes em tons 
de “rouge de fer”, azul, lilás e da família rosa, tendo ao centro brasão de armas de 
Henrique José Camacho Guerreiro de Brito, aba com friso de flores e canas. Reinado 
de Qianlong cerca de 1775. Pequenas esbeiçadelas.
Diâm.: 22,5 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

182 — PRATO RASO 
Em porcelana chinesa Companhia das Índias, reinado Jiaqing (1796-1820), decoração 
policromada e dourada com armas de José Maria de Almeida Beltrão de Seabra. 
Pequeno restauro. 
Diâm.: 24,5 cm
BASE: 200 / 400 €

184 — PRATO EM PORCELANA “5º MARQUÊS DE MARIALVA”
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias. Decoração com esmaltes da família 
rosa representando grinaldas de flores e o brasão de armas de D. Diogo José Vito de 
Meneses Noronha Coutinho, 5º Marquês de Marialva. Reinado de Qianlong. Sinais de 
uso.        
Diâm.: 22  cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

177 — TRÊS COVILHETES PEQUENOS E TAÇA 
Em porcelana chinesa, reinado Jiaqing (1796-1820), decoração policromada e dourada 
com figuras orientais, aba com reservas. Um Covilhete com restauro e pequenas 
falhas. 
Diâm.: 12 cm Dim.: (taça) 4 x 8 cm
BASE: 75 / 150 €

179 — BASE DE TINTEIRO 
Em porcelana chinesa, reinado Qianlong (1736-1795), decoração policromada com 
motivos vegetalistas e florais. Defeitos e faltas. 
Dim.: 5 x 23 x 9 cm
BASE: 50 / 100 €

178 — BULE COM TAMPA 
Em porcelana chinesa, reinado Qianlong (1736-1795). Decoração policromada com 
motivos florais e família verde. Pequeno restauro. 
Dim.: 12,5 cm
BASE: 50 / 100 €

180 — BULE E CAFETEIRA 
Em porcelana Chinesa de exportação, reinado Jiaqing (1796-1820), decoração 
policromada e dourada “Flores e paisagens”, reserva central com monograma. 
Desgastes nos dourados e tampa do bule gateada.
Alt.: (maior) 25 cm
BASE: 400 / 600 €
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189 — PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 
Portugueses do séc. XX, em vidro moldado, parcialmente fosco com pingentes em 
cristal. Fuste em forma de Sereia. Aplicações em prata com marcas de garantia 925 
milésimas. 
Dim.: 52 x 27 cm
BASE: 500 / 1 000 €

191 — QUATRO APLIQUES DE PAREDE 
Portugueses do séc XIX/XX, de três lumes, em cristal e metal decorados com 
pingentes. Pequenos defeitos. 
Dim: 40 x 37 cm
BASE: 150 / 300 €

190 — CANDEEIRO DE TECTO 
Europa do séc.XX, em metal,  vidro relvado e colorido com folhagens e uvas. 
Alt.: 64 cm 
BASE: 300 / 500 €

192 — PAR DE CANDEEIROS BACCARAT
Franceses do séc.XIX/XX, em cristal moldado e relevado. Fuste em forma de “Putti”.
Marcados. Alt.: (total) 35 cm 
BASE: 400 / 600 €

185 — JEAN MASSIER & C.ie VALLAURIS
Jarra em pasta de vidro, decorada com paisagem, marcada na base. Adaptada a 
candeeiro. Abajur em tela forrado a tecido. Pequena falha.
Dim. Alt.: (total) 79 cm
BASE: 400 / 700 €

187 — FRUTEIRO  ART DECO
Belga, do séc. XX em cristal colorido marcado “Val Saint Lambert”.
Dim.: 13 x 33,5 cm
BASE: 250 / 400 €

186 — MARIUS ERNEST SABINO (1878-1961) 
Vaso em vidro moldado e relevado em tons de azul. Assinado na base.
Alt.: 20 cm
BASE: 350 / 500 €

188 — FRUTEIRO 
Em cristal decorado com motivos vegetalistas em relevo, monture em metal marcado 
“Etling France”.
Sinais de uso.
Diâm.: 17 x 40 cm
BASE: 100 / 200 €
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196 — EDUARDO LUÍZ, Fernandes Gomes (1932-1988)
Óleo sobre tela colado sobre madeira. 
Assinado e datado de 88.
Dim.: 39,5 x 39,5 cm
BASE: 25 000 / 35 000 €

193 — ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)
Tintas « Astralith » Premier. Técnica mista sobre cartolina colada em platex, assinada e 
datada, de 1977. 
Dim.: 98,5 x 68,5 cm.
BASE: 11 000 / 15 000 €

197 — ANDY WARHOL (1928-1967)
Serigrafia a cores, em papel liso folha inteira com texto impresso no verso. Assinado a 
caneta hidrográfica preta. Edição de 250 do ano 1967, publicado com anúncio para a 
exposição de ANDY WARHOL: A Print Restrospective 1963-1968 “, realizado em Castelli 
Graphcis em Nova Yorque.
Dim: 30,5 x 30,5 cm

194 — JÚLIO RESENDE (1917-2011)
“Além”. Óleo sobre tela, assinado na frente e no verso.
Dim.: 30 x 30 cm

Nota: Esta obra está representada no Catálogo da Galeria Cordeiros “Júlio Resende e a 
Pintura” 2004, Pag. 160.
BASE: 8 000 / 12 000 €

Nota: Esta obra acompanha um 
certificado de autenticidade com o 
nº 523580 emitido pelo especialista 
PedroFeito Hernández
Forensic Handwriting Examiner

Signature handwritten in questión and 
authentic; ANDY WARHOL ( 1928-1987 ) 
- “ ANDY WARHOL: A Print Retrospective 
1963-1968” (Castelli Graphics) year 
1967; size: 30,5 x 30,5 cm; Medium: 
Screenprint; Edition: Signed in black 
felt tipped marker, Paper thickness: 
0,40 mm.
BASE: 17 000 / 25 000 €

195 — COSTA PINHEIRO (1932-
2015) 
“D. Manuel I” (da série os Reis). Técnica 
mista sobre papel. Assinada e datada de 
Julho de 1965.
Dim. 50 x 42 cm
BASE: 5 000 / 8 000 €

198 — ARTUR BUAL (1926-1999)
Óleo sobre platex. Assinado. 
Dim.: 46 x 35 cm 
BASE: 1 500 / 2 000 €
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199 — ARTUR BUAL (1926-1999)
“Figura Feminina”.Óleo sobre tela, assinado e datado de 85.
Dim.: 71 x 45 cm
BASE: 2 000 / 3 000 €

200 — ALFREDO LUZ (n.1951)
Óleo sobre platex, assinado e datado de 91.
Dim.: 20 x 34,5 cm
BASE: 250 / 450 €

201 — ALFREDO LUZ (n.1951)
“Trás-os-Montes I “. Óleo sobre tela, 
assinado e datado no verso de 89.
Dim.: 48 x 58 cm
BASE: 450 / 700 €

202 — ALFREDO LUZ (n.1951)
Óleo sobre platex, assinado.
Dim.: 43 x 43 cm
BASE: 400 / 600 €

204 — ALFREDO LUZ (n.1951)
Óleo sobre tela, assinado e datado de 91.
Dim.: 67,5 x 53 cm
BASE: 500 / 800 €

203 — ALFREDO LUZ (n.1951)
Óleo sobre tela, assinado e datado de 93.
Dim.: 70 x 70 cm
BASE: 450 / 750 €

205 — ALFREDO LUZ (n.1951)
“Paisagem 6 “. Óleo sobre tela, assinado e datado de 94.
Dim.:  54 x 92 cm
BASE: 750 / 1 000 €
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210 — SECRETÁRIA ABATTANT
Inglesa do séc. XIX, em madeira de mogno e raiz de mogno entalhado. Tampo de 
rebater com gavetas e porta central. Defeitos. 
Dim.: 158 x 106 x 57 cm
BASE: 750 / 1 000 €

212 — CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS 
Inglesas do séc.XIX, em madeira de mogno entalhado. Assentos estofados em tons de 
verde. 
Sinais de uso.
Dim.: 85 x 46 x 45 cm
BASE: 400 / 600 €

211 — MESA DE SALA DE JANTAR DE MANIVELA 
Inglesa do séc. XIX, em mogno tampo de formato rectangular com cantos cortados, 
pernas gomadas, pés com rodízios, com uma tábua de extensão e sistema de 
manivela.
Dim.: (fechada) 73 x 102 x 94 cm
BASE: 500 / 750 €

213 — CONJUNTO DE CINCO CADEIRAS 
Inglesas do séc.XIX, em madeira de nogueira entalhadas. Assentos e costas estofados. 
Uma com estofo diferente. Sinais de uso. 
Dim.: 82 x 38 x 43 cm
BASE: 250 / 400 €

206 — MESA DE PÉ DE GALO 
Portuguesa do séc. XVIII, em madeira de mogno. Tampo de formato circular, assente 
sobre coluna central torneada. 
Dim.: 80 x 80 cm
BASE: 250 / 500 €

208 — MESA DE CENTRO 
Francesa do séc. XIX/XX,  madeira de mogno e outros materiais, tampo de formato 
circular com mármore e aplicações em bronze relevado em forma de cariátides. Sinais 
de uso.
Dim.: 81 x 77 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

207 — ARCA DE DUAS FECHADURAS 
Portuguesa do séc. XVII, em madeira de sucupira com  ferragens em ferro. Sinais de 
uso.
Dim.: 82 x 78 x 146 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

209 — CÓMODA INGLESA 
Do séc. XIX, em madeira de mogno e folheado a raiz de mogno com duas gavetas e 
três gavetões. 
Pequenos defeitos.
Dim.: 113 x 110 x 60 cm
BASE: 400 / 600 €
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218 — PAR DE IMAGENS DE CALVÁRIO
Esculturas portuguesas do séc. XIX, em madeira policromada e dourada. Bases em 
madeira entalhada, vazada pintada e dourada. Faltas e falhas na policromia.
Alt.: (escultura) 25,5 cm; Dim.: (base) 8 x 9 x 9 cm
BASE: 200 / 400 €

220 — MAQUINETA D. JOSÉ/ D. MARIA 
Portuguesa do séc. XVIII, em madeira pintada e dourada com entalhamentos. Porta e 
laterais em vidro. Sinais de uso.
Dim.: 52 x 33 x 22 cm
BASE: 400 / 600 €

219 — SAGRADA FAMÍLIA 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada. O conjunto 
escultórico representa Nossa Senhora, Menino Jesus e São José. Resplendores e coroa 
em prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Defeitos nos dedos.  Peso prata aprox.: 26.3 g  Dim. Alt.: (escultura) 
31 cm.; (Menino) 17 cm Dim: 36 x 34 x 14 cm 
BASE: 4 000 / 6 000 €

221 — JESUS CRISTO CRUCIFICADO
Português do séc. XVIII, em madeira policromada. Cruz em madeira de pau-santo 
entalhada com dourados. Resplendor, coroa de espinhos e placa em prata sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c).
Dim. Alt.: (Cristo) 38 cm; (total) 109 cm
BASE: 500 / 750 €

214 — SANTO ANTÓNIO 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada, estofada e dourada. A 
figura está representada de pé, segurando o livro com a mão esquerda. Defeitos. 
Alt.: 28 cm
BASE: 250 / 400 €

216 — SANTO ANTÓNIO EM ORAÇÃO COM O MENINO JESUS 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada e dourada, assente sobre 
base em madeira entalhada, dourada e pintada. Defeitos.
Alt.: (escultura) 47 cm; Alt.: (total) 62 cm 
BASE: 1 000 / 2 000 €

215 — SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira policromada, estofada e dourada. 
A figura está representada de pé, segurando o Menino Jesus e livro com a mão 
esquerda. Resplendor  e cruz em prata. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 
15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Pequenas falhas na policromia. 
Dim.: Alt.: 32,5 cm
BASE: 250 / 400 €

217 — SÃO JOÃO 
Escultura flamenga do séc.XVII, em madeira de bucho. Pequenos defeitos.
Alt.: 29 cm
BASE: 300 / 500 €
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226 — ÉMILE LOUIS PICAULT (1833-1915) PÓS
“Pegase se revolte”. Relógio de mesa do séc. XX em bronze de arte, assente sobre 
base em mármore.
Sinais de uso.
Em marcha não revisto.
Dim.: 66 x 43 x 26 cm
BASE: 500 / 1 000 €

228 — CANDELABRO DE NOVE LUMES
Europeu, do séc. XX em bronze dourado, decorado com putti, motivos vegetalistas e 
cenas clássicas.
Electrificado.
Alt.: 98 cm
BASE: 250 / 500 €

227 — FIGURA FEMININA
Escultura europeia em bronze do início do séc. XX. Desgastes na patine.
Dim. Alt.: 44,5 cm
BASE: 400 / 600 €

229 — NOSSA SENHORA 
Placa francesa do séc. XIX, em esmalte fabrico de Limoges, decoração a grisaille e 
dourado. Defeitos.
Dim.: 13 x 11 cm.
NOTA: Integrou a colecção Alfredo Guimarães conforme etiqueta colada no verso.
BASE: 100 / 200 €

222 — “FIAMMIFERAIO”
Escultura Italiana em alabastro do séc.XIX/XX.
Faltas e defeitos. 
Alt.: 72 cm
BASE: 250 / 400 €

224 — CANDEEIRO DE MESA COM FIGURAS CLÁSSICAS
Europa do séc.XIX, em metal relevado.
Abajur em tecido. 
Dim.: 51 x 28 cm
BASE: 100 / 200 €

223 — “FIORAIA”
Escultura Italiana em alabastro do séc.XIX/XX. 
Alt.:71 cm
BASE: 250 / 400 €

225 — RELÓGIO DE MESA EM FORMA DE “CUSTÓDIA”
Europa do séc.XIX/XX, em bronze dourado. Mostrador em esmalte,decoração 
policromada com motivos florais, numeração árabe a negro. 
Dim.: 54 x 42 cm
BASE: 250 / 500 €
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230 — CARTONEIRA
Francesa, do séc. XIX em porcelana e esmalte, decoração policromada e dourada com 
dois anjos. Marcada no interior “Porcelaine de Paris”. 
Pequenos defeitos.
Dim.: 10 x 5 cm
BASE: 50 / 100 €

232 — GRUPOS ESCULTÓRICOS 
Esculturas em porcelana europeia do séc. XIX/XX. Decoração policromada e dourada. 
Pequenas falhas. Marcados. 
Dim. Alt.: 22 cm
BASE: 250 / 400 €

231 — PAR DE JARRAS 
Europa do séc. XIX/XX, em porcelana policromada com reservas representando cenas 
mitológicas. 
Restauradas.
Dim. Alt.: 33 cm 
BASE: 200 / 400 €

233 — GRUPO ESCÚLTORICO “PUTTIS” 
Em porcelana europeia do séc. XIX/XX, decoração relevada, policromada e dourada.
Marcado. 
Dim.: 17 x 14 cm
BASE: 100 / 200 €

234 — “PUTTI” 
Em porcelana europeia do séc. XIX/XX, decoração relevada, policromada e dourada.
Marcado. 
Dim. Alt.: 25 cm
BASE: 100 / 200 €

236 — QUATRO ESTAÇÕES
Alemã, do séc. XX em porcelana moldada e relevada, decoração policromada e 
dourada. Marcadas na base “Ludwigsburg”.
Alt.: 19 cm
BASE: 100 / 200 €

235 — JARRA ARTE NOVA
Em porcelana decoração policromada e relevada com motivos vegetalistas. Asa em 
metal em forma de figura feminina. Marcada na base “JBT” circa de 1906.
Craquelê.
Alt.: 23 cm. 
BASE: 200 / 400 €

237 — CINCO TAÇAS COM APRESENTADOR 
Em porcelana Japonesa, decoração policromada com motivos florais. Marcados na 
base.
Dim.: (taça) 6 x 10 cm  
Diâm.: (apresentador) 22 cm
BASE: 150 / 250 €
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242 — VISTA DE VENEZA
Óleo sobre tela, assinado “CAVALCANTI”.
Dim.: 50 x 41 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

244 — ESCOLA EUROPEIA 
“Cena de Interior”. Óleo sobre tela do séc.XIX, assinado. Pequenos defeitos e restauro.
Dim.: 50 x 40 cm
BASE: 200 / 400 €

243 — S. DOMINIQUE (SÉC.XX)
“Vista de Veneza”. Òleo sobre tela, assinado.
Dim.: 50 x 65 cm
BASE: 2 500 / 3 500 €

245 — ESCOLA ITALIANA 
“Ruína com Monges”. Óleo sobre tela do séc. XVIII. Restauros. 
Dim.: 70 x 98 cm
BASE: 750 / 1 000 €

238 — TAÇA 
Em porcelana Japonesa,do séc. XX decorada com motivos vegetalistas e aves. 
Marcada na base. 
Dim.: 10 x 25 cm.
BASE: 50 / 100 €

240 — GUEIXA
Escultura japonesa, em porcelana moldada e relevada do séc. XIX/XX.
Alt.: 32 cm
BASE: 100 / 200 €

239 — JARRA
Em porcelana Japonesa,período Meiji(1868-1912) . Decoração em tons de azul com 
motivos florais e gueixas. Pequenas falhas na policromia.
Alt.: 48 cm
BASE: 150 / 250 €

241 — PERFUMADOR
Japonês, do séc. XIX/XX em bronze, profusamento decorado com animais fantásticos, 
aves e paisagens. Tampa decorada com divindade feminina. 
Dim.: 89 x 40 x 38 cm
BASE: 400 / 750 €
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246 — ESCOLA EUROPEIA 
“Menina com Cão”. Óleo sobre tela do séc.XIX. Restauros. 
Dim.: 117 x 142 cm
BASE: 600 / 1 000 €

247 — SÃO FRANCISCO
Óleo sobre tela, do séc. XVIII com a inscrição “CHARITAS”. Pequenos defeitos.
Dim.: 70 x 54 cm
BASE: 400 / 400 €

248 — SANTO ANTÓNIO COM 
MENINO JESUS 
Escola portuguesa do séc.XVII, retábulo 
em madeira policromada, moldura em 
madeira.
Defeitos. 
Dim.: 130 x 75 cm
BASE: 750 / 1 000 €

249 — PAI ETERNO
Óleo sobre madeira, escola portuguesa, do séc. XVIII. Pequenas falhas.
Dim.: 39 x 22,5 cm
BASE: 150 / 300 €

251 — SÃO PAULO E SÃO PEDRO
Óleo sobre madeira, escola portuguesa, do séc. XVIII. Pequenas falhas.
Dim.: 44 x 26 cm
BASE: 100 / 200 €

250 — SANTA ANA ENSINADO NOSSA SENHORA A LER
Óleo sobre madeira, escola portuguesa, do séc. XVIII. Pequenas falhas.
Dim.: 39 x 22,5 cm
BASE: 150 / 300 €

252 — ESCOLA EUROPEIA
“Paisagem com Pessoas e Animais.” Óleo sobre tela, do séc. XIX. Restauros antigos.
Dim.: 67 x 107 cm
BASE: 1 250 / 1 650 €
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254 — JOÃO CUTILEIRO  (1937-2021)
Sem título (Nu feminino). Placa em mármore de diversas 
colorações. Assinada e datada, numerada 4/25. 
Dim.: 40 x 40 cm
BASE: 600 / 750 €

255 — PEDRO ANJOS TEIXEIRA (1908-1997)
“Nu Feminino”. Escultura em mármore, assinada e 
datada de 1953.
Dim.: 52 x 29 x 48 cm
BASE: 750 / 1 500 €

253 — RETRATO DE MARIA ANTONIA 
FERDINANDA DE ESPANHA
Óleo sobre tela, do séc. XVIII. Reentelado. Moldurada em 
madeira entalhada e dourada.
Dim.: 113 x 90 cm
BASE: 3 000 / 6 000 €
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260 — FRANCISCO LARANJO (N.1955)
Técnica mista sobre papel. Assinada. 
Dim.: 70 x 95 cm
BASE: 750 / 1 000 €

262 — JAIME ISIDORO (1924-2009)
“Trás-os-Montes”. Aguarela sobre papel. 
Assinada e datada de 1990.
Dim.: 12 x 16 cm 
BASE: 500 / 1 000 €

261 — JOÃO DIXO (1941-2012)
“Um Lugar à Sombra”. Óleo sobre platex, assinado Coimbra 1877/78.
Dim.: 73 x 44 cm
BASE: 400 / 600 €

263 — ANTÓNIO JOAQUIM (1925-2021) 
“Vila do Conde”, aguarela sobre papel, assinada e datada 1993. Picos de acidez.
Dim.: 55,5 x 74 cm 
BASE: 1 000 / 1 500 €

256 — MICHAEL BARRETT (1926 - 2004)
“ Natureza Morta “, óleo sobre tela, assinado e datado 1988.
Dim: 52 x 66,5 cm
BASE: 500 / 1 000 €

258 — JÚLIO MARIA DOS REIS PEREIRA (1902-1983)
Técnica mista sobre papel. Assinado e datado de 1976 com dedicatória. 
Dim.: 42 x 30 cm
BASE: 300 / 600 €

257 — GRAÇA MORAIS (N.1948)
Óleo sobre platex. Assinado. 
Dim.: 83 x 60 cm 
BASE: 3 000 / 4 000 €

259 — JUSTINO ALVES( 1940-2015)
“Interior”. Óleo sobre tela. Assinado e datado de 1968. Dim.: 33,5 x 41,5 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €
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267 — JOÃO MONIZ (n.1949)
Óleo sobre tela, assinado e datado de 88.
Dim.: 73,5 x 60,5 cm
BASE: 600 / 1 000 €

264 — ANTÓNIO JOAQUIM (1925-2021) 
“Gerês”, óleo sobre tela, assinado e datado de 1983. 
Dim.: 81 x 60 cm
BASE: 1 750 / 2 500 €

268 — JOÃO MONIZ (n.1949)
Óleo sobre tela, assinado e datado de 88.
Dim.: 92 x 73 cm
BASE: 600 / 1 000 €

265 — ANTÓNIO JOAQUIM (1925-2021) 
“Rua de Sant ´Ana - Porto”, aguarela sobre papel, assinada e datada 1985.
Dim.: 35x55 cm
BASE: 750 / 1 500 €

269 — ANTÓNIO COELHO 
FIGUEIREDO (1916-1991) 
“A Justiça”. Óleo sobre platex, assinado 
e datado no verso de 1970.
Dim.: 72 x 57 cm
BASE: 300 / 500 €

266 — ANTÓNIO JOAQUIM 
(1925-2021) 
“Natureza morta”, aguarela sobre papel, 
assinada e datada de 1990.
Dim.: 37x55 cm
BASE: 400 / 800 €
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274 — SALVA ESTILO NEOMANUELINO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, decoração relevada com reserva central com Armas de 
Portugal. Contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 1971 g
Diâm.: 52 cm
BASE: 1 250 / 2 000 €

276 — GRANDE SALVA DE APARATO EM PRATA
Portuguesa do séc. XIX/XX, com decoração relevada decorada com motivos 
vegetalistas  e concheados e volutas, com contraste ‘javali II’ de 833 milésimas, datado 
de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 1520 g
Dim.: 50 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

275 — SALVA DE SUSPENÇÃO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, decoração relevada e repuxada, com contraste ‘javali II’ de 
833 milésimas datado de 1887-1937. 
Peso aprox.: 1600 g
Diâm.: 52 cm
BASE: 1 250 / 2 000 €

277 — TABULEIRO EM PRATA
Português, do séc. XX em prata, com bordo relevado com caneluras, com contraste 
‘águia’ de 925 milésimas, datado de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 2392 g 
Dim.: 58 X 35,5 cm
BASE: 950 / 1 500 €

270 — PALITEIRO “PAVÃO” EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX. Base recortada com três pés de enrolamentos, assenta 
uma coluna com pavão esculpido. Marca de contraste do Porto (Águia 835), de 835 
milésimos, em uso desde 1985. 
Peso aprox.: 256 g 
Dim.: 16 x 9 cm. 
BASE: 200 / 400 €

272 — SANTO ANTÓNIO EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XX, escultura em prata oca de vulto perfeito, de St. António com o 
Menino, sobre base quadrada, com base forrada a veludo. Com contraste ‘águia A‘ de 
925 milésimas, datados de 1985-1998. 
Sinais de uso.
Peso total aprox.: 758 g Dim. Alt.: 16 cm
BASE: 150 / 350 €

271 — PALITEIRO ‘PASTOR’ EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada de vulto perfeito, de pastor com 
queijado e ovelha, sobre base quadrangular com pés de garra sobre esfera. Com 
contrastes ‘águia ‘de 835 milésimas, datados de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 313.2 g
Dim. Alt.: 14 cm
BASE: 100 / 250 €

273 — MARCADOR EM PRATA 
Portuguesa do início do séc. XX,  com bordo ondulado rematado por duplo friso. 
Com marca da ourivesaria Portugal-Lisboa. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Peso aprox.: 1223 g
Diâm.: 41 cm 
BASE: 500 / 800 €
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282 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA, M. BUCCELLATI
Itália da 1ª metade do séc. XX, em prata com decoração cinzelada gomada, com 
volutas e flores. Composto por: chaleira com lamparina, cafeteira, bule, leiteira, 
açucareiro. Com contrastes de Milão de 800 milésimas, datado de 1934-1944, com 
marcas da Casa ‘M. Buccellati, fundada em 1919. Sinais de uso, asas de madeira com 
sinais de uso.  Peso total aprox.: 5905 g Dim. Alt.: 12.5 a 49 cm
BASE: 2 300 / 4 600 €

284 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA, PEDRO BATISTA 
Portugal do séc. XIX/XX, prata relevada com elementos vegetalistas e decoração 
relevada nas abas, composto por 4 peças. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimos em 
uso desde 1938-1984 e marca da Casa Pedro Batista, Porto. Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 3596 g
Dim. alt.: 14 a 23.5 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

283 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração relevada, com caneluras, composto 
por 4 peças e tabuleiro. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-
1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 5503.5 g
Dim. Larg.:16.5 a 69.5 cm
BASE: 2 200 / 4 400 €

285 — SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ EM PRATA 
Portuguesa do séc.XX, decoração relevada com elementos vegetalistas e concheados, 
composto por:  cafeteira, Leiteira. bule e açucareiro. Contrastes ‘águia’ de 833 
milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 2903 g
Alt.: (bule) 25 cm 
BASE: 1 100 / 2 000 €

278 — TABULEIRO EM PRATA
Europa da 1ª metade do séc. XX, fundo decorado com motivos vegetalistas gravados, 
bordo de gradinha, asas salientes e 4 pés de garra. Com marcas não identificadas 
‘PBMK’ e marca de garantia de 800 milésimas. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Peso aprox.: 2494.8 g  Dim.: 8 x 54 x 34 cm
BASE: 900 / 1 250 €

280 — GRANDE TRAVESSA OVAL EM PRATA 
Português, do séc. XIX/XX, em prata com decoração relevada e recortada no bordo, 
com contraste ‘águia‘de 833 milésimas, datada de 1938-1984. 
Sinais de uso, riscos.
Peso aprox.: 1488 g
Dim. Larg.: 52 cm
BASE: 500 / 1 000 €

279 — TABULEIRO EM PRATA
Português do séc. XX, prata relevada com gradinha vazada. Com contrastes ‘águia‘ de 
833 milésimas, datados de 1938-1984.
Peso total aprox.: 3979 g
Dim. larg.: 51 cm
BASE: 1 200 / 2 500 €

281 — TRÊS TRAVESSAS OVAIS EM PRATA 
Portuguesas, do séc. XIX/XX, em prata monogramadas com ‘JL’ e decoração relevada 
no bordo, com contrastes ‘javali II ‘de 833 milésimas, datados de 1887-1937. 
Sinais de uso, riscos.
Peso aprox.: 2540 g
Dim. Larg.: 37; 42; 50 cm
BASE: 750 / 1 500 €
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290 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA 
Portuguesa do séc.XIX/XX, composto por por: 18 facas de carne, 19 garfos de carne, 
18 colheres de sopa, 18 facas de peixe, 18 garfos de peixe, 17 facas de sobremesa, 
10 garfos de fruta, 12 garfos de doce, 24 colheres de sobremesa, 1 concha de sopa. 
Contraste ‘javali II’ de 833 milésimas datado de 1887-1937. 
Peso aprox.: 7470 g
BASE: 2 850 / 3 000 €

292 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA - 12 PESSOAS 
Português do séc. XX em prata com decoração relevada no cabo, composto por: 24 
talheres de carne; 24 de peixe, 12 colheres de sopa; 24 talheres de sobremesa, 12 
colheres de doce; 11 colheres de chá e 14 de café, concha de molho. Com contrastes 
do ourives do Porto ‘José Martins de Oliveira e Costa’ (1932-1945). Sem marcas ao 
abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, 
lâminas em inox.  Peso prata aprox.: 4586.5 g
BASE: 1 400 / 2 500 €

291 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA
Português com marcas do Porto do séc. XIX, decoração dita ‘caninhas’ composto por: 
12 garfos, 12 facas de carne e doze colheres de sopa. Marcas do ensaiador ‘Manuel 
da Silva’ datado de 1853 a 1855 (P-35.0) e ourives ‘FIRM’ c. de 1853 (P-272.0) e 
‘CBA’ datado de 1853-1861 (P-220.0, CARLOS). Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, laminas novas de 
inox. Peso aprox.: 2410.8 g
BASE: 1 000 / 1 850 €

293 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA
Português do início da 2ª met. do séc. XX, em prata relevada estilo D. João V, composto 
por: 4 talheres de servir, 7 garfos de carne, 7 facas de carne, 12 garfos de peixe, 12 
facas de peixe, 12 garfos de sobremesa, 9 facas de sobremesa, 10 garfos de aperitivo, 
11 colheres de sobremesa e 10 colheres de chá. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c. 
Peso prata total: 3791 g
BASE: 1 250 / 3 500 €

286 — CENTRO DE MESA FLOREIRA EM PRATA 
Portugues do séc. XX, em prata com decoração relevada com concheados e grelha 
amovível, com contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984. Defeito num 
pé.
Peso aprox.: 2649 g 
Dim.: 20 x 46 x 23 cm
BASE: 900 / 1 200 €

288 — TERRINA COM APRESENTADOR EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração martelada e relevada. Com contraste 
águiaI’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 2460 g
Dim. Larg.: 31.5; 40 cm
BASE: 980 / 1 980 €

287 — GRANDE SALVA DE APARATO EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração relevada e gravada, com motivos 
vegetalistas. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984. Sinais de 
uso. 
Peso aprox.: 3122 g
Diâm.: 61 cm
BASE: 1 200 / 3 000 €

289 — SAMOVAR EM PRATA, REIS 
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata relevada com caneluras, 
perlado e elementos vegetalistas, em asa articulada com madeira exótica e pé com 
lamparina. Com contrastes ‘águia‘ de 833 milésimas, datados de 1938-1984. Com 
marcas da Casa Reis, Joalheiros Porto. Sinais de uso.
Peso aprox.: 2877 g Dim. Alt.: 48 cm (sem asa)
BASE: 2 000 / 3 500 €
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298 — SALVA ESTILO NEOMANUELINO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, decoração relevada com Caravela. Contraste contraste ‘águia’ 
de 833 milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 595 g
Diâm.: 36 cm
BASE: 450 / 750 €

300 — SALVA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, decoração relevada e repuxada com Brasão Português ao 
centro. Com contraste ‘javali II’ de 833 milésimas datado de 1887-1937.
Peso aprox.: 594 g
Diâm.: 36 cm 
BASE: 400 / 800 €

299 — SALVA DE APARATO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, decoração relevada com ave no centro. Com contraste 
‘javali II’ de 833 milésimas datado de 1887-1937. 
Peso aprox.: 829 g
Diâm.: 39 cm 
BASE: 450 / 750 €

301 — GALHETEIRO EM PRATA ESTILO D. MARIA
Português do séc. XX, com suporte em prata de base circular, pertences em cristal com 
tampas em prata. Com contraste (Águia), de 833 milésimos, em uso desde 1938-1984 
e marca ‘Topázio, Porto’. 
Peso aprox.: 748 g
Dim.: 26 x 15 cm
BASE: 300 / 600 €

294 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA, TOPÁZIO 
Portugues do séc. XX, composto por: 12 talheres de carne; 12 talheres de peixe; 6 
colheres de sobremesa, 6 colheres de sopa, 6 colheres de café e 9 de chá, 1 colher de 
açúcar, 6 facas de sobremesa, e dois talheres de servir. Marca de contraste (Águia) de 
833 milésimas datado de 1938-1984, marcados com Topázio.
Peso prata aprox.: 2678 g
BASE: 1 000 / 1 500 €

296 — PAR DE TOCHEIROS EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração martelada e relevada. Com contraste 
águia’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 992 g
Dim. Alt.: 31 cm
BASE: 400 / 800 €

295 — TABULEIRO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, decoração com elementos vegetalistas. Com contraste 
‘javali II’ de 833 milésimas datado de 1887-1937. 
Peso aprox.: 888 g
Dim.: 23,5 x 56 cm
BASE: 300 / 500 €

297 — JARRA EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração relevada  e gravada no bojo, com aba 
recortada. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 862 g
Dim. Alt.: 30.5 cm
BASE: 350 / 700 €
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306 — LOTE DE QUATRO SALVAS EM PRATA  
Portuguesa do séc. XX, decoração relevada com concheados, volutas e motivos 
vegetalistas e uma com inscrições. Contraste ‘Águia’ de 833 milésimas, em uso desde 
1938-1984, contraste “Águia” de 835 milésimas, em uso desde 1985-2020 e “Águia” 
925 milésimas em uso desde 1985-2020  . Peso aprox.: 1348 g 
Diâm.: (maior) 33,5 cm.
BASE: 400 / 600 €

308 — FRUTEIRO EM PRATA
Português do séc. XX, em prata de asa articulada, vazado com decoração de elementos 
vegetalistas. Contraste ‘Águia’, de 833 milésimos em uso desde 1938-1984. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 652 g  Diâm.: 34 cm
BASE: 200 / 400 €

307 — GARRAFA COM TAMPA
Em cristal doublé lapidado de cor incolor e verde, possível fabrico da Boémia, com 
monture em prata portuguesa, com contraste ‘Javali II’ de 833 milésimas, datado de 
1887-1937. 
Dim. Alt.: 43,5 cm
BASE: 250 / 300 €

309 — FRUTEIRO VAZADO EM PRATA 
Português do séc. XIX/XX, em prata 833% com decoração relevada Art Deco de formas 
geométricas, fitas perlados e flores, com asa articulada. Com contraste ‘javali II’, em 
uso de 1887-1937 do ourives do Porto ‘ Frederico da Silva’ (reg. 1923). Sinais de uso, 
defeitos. Peso aprox.: 535 g Dim.: 37 cm
BASE: 200 / 400 €

302 — CENTRO DE MESA FLOREIRA EM PRATA
Português, do séc. XIX/XX, em prata com decoração relevada com elementos 
vegetalistas e suportes para floreiras em vidro, com plateau oval com espelho biselado, 
em prata relevada com contrastes ‘javali II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937 
do Porto.  Peso (total) aprox.: 2677.6 g Dim.: (total) 36 x 43 cm
BASE: 500 / 800 €

304 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração relevada no cabo, com volutas e 
concheados. Composto por: 12 garfos de sobremesa, 18 colheres de doce; 12 colheres 
de chá; 3 pás de açúcar e um par de trinchantes de outro modelo, com aço. Com 
contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984 da Casa Topázio. Sinais de 
uso. Peso prata aprox.: 1242 g
BASE: 450 / 900 €

303 — LOTE DE TALHERES COM PRATA 
Português do séc. XIX/XX, em prata com decoração relevada, composto por: 29 
colheres; duas pás de açúcar; duas colheres de servir; 2 espetos; 1 cabo e 11 garfos 
de doce. Com contrastes ‘javali II e águia’ de 833 milésimas, datados de 1887-1384.
Peso aprox.: 1166 g
BASE: 350 / 600 €

305 — LOTE DE DEZ SALVAS EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, decoração relevada com concheados, volutas e motivos 
vegetalistas e uma com inscrições. Cinco com contraste ‘Águia’ de 833 milésimas, em 
uso desde 1938-1984 e cinco sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Peso aprox.: 1140 g Diâm.: (maior) 33 cm
BASE: 300 / 600 €
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314 — FRUTEIRO EM PRATA 
Português do séc. XX, em prata, decoração cinzelada e vazada, na aba com 
concheados, volutas e flores,base redonda e asa articulada. Com contrastes ‘Águia’ de 
833 milésimas, datado de 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 647.5 g
Dim.: 10.5 X 37.5 cm.
BASE: 250 / 400 €

316 — PAR DE TAÇAS EM PRATA 
Portuguesa da 2ª metade do séc. XX, em prata lisa, com 4 pés zoomórficos. Contraste 
‘Águia’, 925 milésims datado de 1985-1998. Ínfimos sinais de uso. 
Peso aprox.: 711 g
Dim.: 4.2 x 14.5 cm.
BASE: 250 / 500 €

315 — JARRO EM PRATA
Portugues do séc. XIX/XX, em prata, decoração relevada com flores repuxadas no bojo. 
Com contraste ‘javali II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 622 g
Dim. Alt.: 16 cm.
BASE: 240 / 500 €

317 — PAR DE PÁSSAROS EM PRATA 
Português, do séc. XX, par de colibris sobre flores, em prata relevada, marcados  com 
‘150 gr - 925’. Contrastados com ‘águia’ datada de 1985-2021.
Peso prata aprox.: 300 g
Dim.: 17.5 x 17 cm
BASE: 250 / 500 €

310 — FRUTEIRO EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, em prata de corpo gomado com aba recostada rematada por 
friso de godrões, com 3 pés zoomórficos. Com contrastes águia de 833 milésimas, 
datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 651.5 g Dim.: 6 x 29 cm
BASE: 250 / 500 €

312 — AÇUCAREIRO MODERNISTA EM PRATA 
Português, da 2ª metade do séc. XX, em prata com decoração sextavada, asas em 
baquelite e base circular. Com contrastes ‘águia‘ de 833 milésimas, datado de 1938-
1984. Sinais de uso.
Peso total aprox.: 534 g
Dim.: 15.5 x 25 cm
BASE: 250 / 400 €

311 — PRATO DE SERVIR EM PRATA, DAVID FERREIRA 
Português do séc. XX, prato fundo em prata relevada na aba, de formato lobado. Com 
contrastes ‘água ‘ de 833 da Casa David  Ferreira Porto. Sinais de uso.
Peso aprox.: 665.5 g  
Dim.: 4 x 23.5 cm.
BASE: 250 / 500 €

313 — MANTEIGUEIRA EM PRATA
Portuguesa do séc. XIX/XX, com decoração relevada de grinaldas e motivos florais, com 
recipiente em vidro lapidado. Com contraste ‘Javali II’, de 833 milésimos em uso desde 
1887-1937. Sinais de uso.
Peso prata aprox.: 550,5 g
Dim.: 21,5 x 15 cm.
BASE: 250 / 300 €
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322 — SALVA NEOMANUELINA EM PRATA LEITÃO & IRM.
Portuguesa do séc. XIX/XX, pequena salva de pendurar em prata cinzelada, com 
decoração relevada, com Nau ao centro, encordoada e guarnecida com volutas e 
folhagem de acanto. Com contrates de Lisboa ‘javali II‘ de 833 milésimas, datados de 
1887-1937, do ourives Leitão & Irm. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 220 g Dim.: 20 cm
BASE: 100 / 250 €

324 — PAR DE CASTIÇAIS EM PRATA 
Português do séc. XIX/XX, em prata com decoração gravada, com base redonda e 
arandela recortada, com contrastes ‘javali II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937, 
do ourives ‘José Anastácio Pereira de Abreu’ datado de 1887. Sinais de uso.
Peso aprox.: 687.3 g
Dim. Alt.: 24.5 cm
BASE: 275 / 550 €

323 — SALVA OVAL EM PRATA
Holandesa, do início do séc. XX em prata de 833 milésimas, com decoração cinzelada 
com elementos vegetalistas, zoomórficos tendo ao centro cena quotidiana de trabalho 
no cais, com rebordo perlado. Contrastes de ‘Leeuwarden’ datado de 1911. 
Sinais de uso.  Peso aprox.: 823.5 g
Dim.: 2.5 x 34.5 x 26.5 cm
BASE: 400 / 600 €

325 — PAR DE CASTIÇAIS EM PRATA 
Inglêses, do séc. XX, em prata relevada e torneada, marcados  com ‘925’. Com alma 
em gesso. 
Peso total aprox.: 665 g
Dim. Alt.: 18 cm
BASE: 250 / 500 €

318 — SALVA DE GRADINHA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, fundo gravado com motivos vegetalistas assente sobre três pés 
vazados. Contraste (Águia 833), de 833 milésimos em uso desde 1938-1984. 
Peso aprox.: 705 g
Diâm.: 31 cm 
BASE: 250 / 400 €

320 — TABULEIRO EM PRATA, MANUEL ALCINO 
Portugues do séc. XX, em prata decorado com placa de ágata. Com contraste (Águia 
925) datada de 1985-2021, do ourives ‘Manuel Alcino’, Porto. 
Peso aprox.: (total) 339 g
Dim.: 19 x 19 cm
BASE: 250 / 400 €

319 — TABULEIRO EM PRATA, MANUEL ALCINO 
Portugues do séc. XX, em prata martelada, marca de contraste (Águia 925) datada de 
1985-2020, do ourives ‘Manuel Alcino’, Porto. 
Peso aprox.: 330 g  
Dim.: 18 x 18 cm 
BASE: 150 / 300 €

321 — TESOURA DE MORRÕES COM BANDEJA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX,  em prata relevada com contraste (Águia) de 925 miléimas, 
datada de 1985-2021, do ourives ‘Manuel Alcino’, Porto. 
Peso aprox.: 212 g
Dim.: 2 x 19 x 8 cm 
BASE: 250 / 350 €
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330 — ESCULTURA, JORGE CURVAL 
“Timbre Dourado”. Técnica mista, de base em ferro com reprodução de lingote em 
ouro ao centro. Série especial para a GUIFIL- Guimarães & Filho, Lda, exposto a 1 de 
junho de 1993 na Impressão Dourada. Ouro com contraste ‘veado’ datado de 1985-
2021. Com certificados.  Peso ouro total: (com lacre e parafuso em cobre) 4.8 gr. 
Dim.: 11 x 19.8 cm
BASE: 100 / 200 €

332 — ALFINETE DE LAPELA EM OURO E CORAL
Europa do séc. XIX/XX, em ouro de 18kt, com camafeu oval em coral vermelho 
mediterranico, entalhado com figura feminina. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 6.6 g Dim. max.: 8 cm
BASE: 150 / 300 €

331 — CONDECORAÇÃO PORTUGUESA EM OURO E DIAMANTES
Portuguesa do séc. XX, em ouro de 19.2 kt esmaltada a verde e branco, com o escudo 
cravejado com rubis sintéticos e rematada com laço com 19 diamantes talhe 8/8, com 
peso estimado de 0.14ct. Com contraste de Lisboa ‘galo’ em uso desde 1938-1984.
Peso aprox.: (total) 22.1 g 
Dim.: 6 x 3 cm
BASE: 1 100 / 1 800 €

333 — CONJUNTO EM OURO E PÉROLAS
Portugues, do séc. XIX em ouro de 19.2 kt, composto por pendente, alfinete e par 
de brincos decorados com elementos vegetalistas, filetes esmaltados a negro e 
cravejados com micropérolas, com marcas ‘EA’ correspondendo possivelmente ao 
ourives do Porto ‘Eduardo Augusto’, registado em 1870. Sinais de uso.
Peso aprox.: 26.1 g  Dim. Alt.: 6.3; 5.3 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

326 — PAR DE CASTIÇAIS EM PRATA 
Português, do séc. XIX/XX, com decoração relevada de caneluras e folhagem de acanto, 
com contrastes ‘javali II ‘de 833 milésimas, datados de 1887-1937.
Ínfimos sinais e uso, alma em gesso.
Peso aprox.: 937 g
Dim. Alt.: 26 cm
BASE: 650 / 1 200 €

328 — SALVA DE PÉ EM PRATA 
Portuguesa do séc. XVII/XVIII, em prata relevada contendo a salva reservas com 
elementos vegetalistas, albarrada e cesta, e uma fénix. O pé circular apresenta 
reservas com peónias, gomados e frisos de corda intervalados com elementos 
esféricos e em forma de gota. Com marcas do ourives de Lisboa atribuível a António 
Alvares da Veiga, datado do final do séc. XVII c. de 1720 (L-64. ALMEIDA). Sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. Sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 656 g  Dim.: 14,5 x 27 cm
BASE: 1 500 / 4 000 €

327 — PAR DE CASTIÇAIS EM PRATA 
Alemã do início do séc. XX, em prata com decoração relevada e gomada, com 
contrastes de Schwäbisch Gmünd de 835 milésimas do ourives ‘Gebruder Deyhle’. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 373 g
Dim. Alt.: 20.5 cm
BASE: 300 / 600 €

329 — SALVA GOMADA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XVII/XVIII, com decoração gomada, com marcas municipais 
possivelmente de Faro, marca do ourives imperceptível e marca de posse. Sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso, vários restauros. 
Peso aprox.: 416 g
Diâm.: 28,5 cm
BASE: 500 / 1 000 €
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338 — PENDENTE LAÇA EM OURO 
Português do séc. XVIII, em ouro de corpo vazado com elemento pendente, 
ornamentado com fitas e flores, com favos cravejados com diamantes, com alfinete 
posto a posteriori. Remarcado com contraste ‘cabeça de velho’ do Porto, datado de 
19887-1937. Sinais de uso.  
Peso aprox.: 17.7 g Dim.: (alt.) 5.7 cm

Notas: exemplares da Laças idênticas encontram-se referidos no livro d’OREY, Leonor 
- “Esplendor e Fantasia - Cinco Séculos de Joalharia”. Lisboa: Museu Nacional de Arte 
Antiga, 1995, pp. 86/87, fig. 86/87 e no livro das “Joias do Quotidianos da Família 
Real” palácio Nacional da Ajuda, 1987, p.19, fig. 3.
BASE: 900 / 1 250 €

340 — ALFINETE BARRETT EM OURO 
França, do séc. XX, em ouro bicolor de 18 kt, cravejado com 14 diamantes talhe antigo, 
com peso estimado de 3.5ct. Com contrastes ‘águia’ datado de pós 1838. 
Peso aprox.: 5.2 g
Dim.: (larg.) 5.8 cm
BASE: 400 / 600 €

339 — PAR DE BRINCOS E ALFINETE EM OURO 
Português, do séc. XIX/XX, em ouro com decoração relevada cravejado com cones de 
ónix. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 
2, alínea C. Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 19.6 g Dim.: (caixa) 18 x 20 cm
BASE: 500 / 1 000 €

341 — ANEL EM OURO E DIAMANTE 
Português do final da 1ª metade do séc. XX, solitário em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com um diamante talhe antigo, com peso estimado de 0.76ct. Com 
contrastes ‘formiga, galo’ datados de 1938-1984. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 2.9 g
Med.: 12
BASE: 750 / 1 500 €

334 — PAR DE BRINCOS EM OURO E ESMERALDAS 
Espanhóis, em ouro do séc. XVIII, de três elementos relevados cravejados com 
esmeraldas de diversos talhes em alvéolos, com profusa decoração de enrolamentos 
de inspiração vegetalista. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. Sinais de uso, falta de pedras.
Peso aprox.: 9.7 g
Dim.: 5.5 cm

Notas: Exemplares idênticos encontram-se referidos no livro ‘La joalharia espanhola de 
Filipe II a Alfonso XIII’. 
BASE: 400 / 800 €

336 — PENDENTE RELICÁRIO EM OURO 
Português do séc. XIX/XX em ouro de 19.2 kt, de ourivesaria popular, filigranado com 
corpo central oval com parte superior em pináculo com remate de Cruz, cravejados 
com pedraria cor turquesa. Com contraste ‘tigre II’ datado de 1887-1937. Sinais de 
uso.  Peso total aprox.: 10.8 g
Dim.: (alt.) 8.5 cm.
BASE: 650 / 850 €

335 — PAR DE BRINCOS DE PRATA COM ‘MINAS NOVAS’
Português do 4º quartel do séc. XIX, ditos à ‘Rei’, em prata e ouro, cravejados com 
‘Minas Novas (quartzos). Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, com restauros.
Peso total aprox.: 16.8 g
Dim.: (alt.) 7.7 cm
BASE: 500 / 1 000 €

337 — PAR DE BRINCOS EM OURO
Europa, do séc. XVIII, em ouro fenestrados de brinco com elementos pendentes, 
cravejados com rubis, diamantes e aljofres. Remarcado com marcas de garantia 
Francesas ‘ET’, pós 1838’. Sinais de uso, restauros e ganchos dos brincos abertos, 
posto a posteriori. Peso aprox.: 27.7 g Dim.: (alt.) 7 cm.
BASE: 2 000 / 3 000 €
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346 — UMA MOEDA EM OURO DE D. JOÃO V
Meio Escudo (800 Réis) em ouro de 916.6 milésimas, datada de 1740, Regular. 
Peso aprox.: 1.5 g
Dim.: 1.5 cm
BASE: 180 / 300 €

348 — LIBRA EM OURO, VITORIA  1837-1901
Moeda em ouro 916 milésimas datada de 1891 da Rainha Vitória, regular.
Peso aprox.: 7.98 g
Dim.: 2,2 cm.
BASE: 300 / 450 €

347 — UMA LIBRA EM OURO
Em ouro de 916 milésimas, da Rainha Elisabete II de 1958, MBC.
Peso aprox.: 8 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 340 / 500 €

349 — DUAS LIBRAS COM ARO EM OURO
Ouro de 916 milésimas, da Rainha Vitória, com aros em ouro de 19.2 kt, com contraste 
‘dragão e veado’ datados de 1938-2020.
Peso aprox.: 18.7 g
BASE: 650 / 900 €

342 — ANEL EM OURO E DIAMANTES 
Português da 1ª metade do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, cravejado com 4 
diamantes talhe antigo, com peso estimado de 0.65 ct. Sem marcas ao abrigo do DL 
n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 3.4 g Med.: 14
BASE: 500 / 1 000 €

344 — ANEL EM OURO COM DIAMANTE 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, cravejado com um diamante central talhe 
antigo, cor K/L, com peso estimado de 0,85 ct, 12 diamantes talhe 8/8 com c. de 
0,16ct e 2  laterais talhe antigo, com c. de 0,21ct. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso.  
Peso aprox.: 7.1 g Med.: 9
BASE: 1 200 / 2 400 €

343 — ANEL EM OURO COM DIAMANTE
Português da 1ª metade  do séc. XX, em ouro branco com diamante talhe antigo, com 
c de 1,15 ct, pureza I1, cor F/G. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 2.9 g
Med.: 14
BASE: 4 000 / 8 000 €

345 — ANEL ART DECO EM OURO E DIAMANTES 
Português da 1ª metade do séc. XX, em ouro bicolor de 19.2 kt, cravejado com um 
diamante talhe antigo, com c. de 0,68 ct e 24 talhe 8/8 com c. de 0,24 ct, com 
contrastes ‘dragão, galo’ datados de 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 2.6 g
Med.: 8
BASE: 850 / 1 700 €
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354 — CINCO LIBRAS EM OURO
Em ouro de 916 milésimas, da Rainha Vitória, datadas de 1893(2)/94/1900/01, BC.
Peso aprox.: 39.9 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 1 700 / 2 250 €

356 — CRUZ EM OURO MODERNISTA 
Brasil do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 18 kt, com cruz em ónix, com 
marcas de garantia de ‘750 130 CB’. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 
de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 19.3 g
Dim.: 7.5 x 4.5 cm
BASE: 300 / 600 €

355 — NOVE MOEDAS LIBRA EM OURO
Ouro de 916 milésimas, da Rainha Vitória de várias datas. BC e regular. 
Peso aprox.: 71.7 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 3 100 / 4 500 €

357 — CRUZ EM OURO, DIAMANTES E ESMERALDA 
Brasil do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro bicolor de 18 kt, com Cristo esculpido 
em esmerada cravejada com 31 brilhantes, com peso estimado de 1ct. Sem marcas ao 
abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 32.6 g
Dim.: 4.8 x 6.9 cm
BASE: 300 / 600 €

350 — CINCO MOEDAS LIBRA EM OURO
Ouro de 916 milésimas, da Rainha Vitória com brasão, datadas de 1857, 1865, 1866, 
1870, 1871, BC e regular.
Peso aprox.: 39.8 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 1 500 / 2 000 €

352 — CINCO LIBRAS EM OURO
Em ouro de 916 milésimas, da Rainha Elizabeth II, datadas de 1958/62(2)/66(2), MBC.
Peso aprox.: 40.1 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 1 700 / 2 250 €

351 — CINCO LIBRAS EM OURO
Em ouro de 916 milésimas, da Rainha Elizabeth II, datadas de 1958/62(3)/66, MBC.
Peso aprox.: 40.1 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 1 700 / 2 250 €

353 — CINCO LIBRAS EM OURO
Em ouro de 916 milésimas, da Rainha Elizabeth II, datadas de 1958/62(3)/66, MBC.
Peso aprox.: 40.2 g
Dim.: 2.2 cm
BASE: 1 700 / 2 250 €
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362 — TRÊS ESCRAVAS EM OURO
Europa da 2ª metade do séc. XX, ouro de 18 kt, de seção meia-cana. Marcadas.
Peso aprox.: 63,7 g 
Dim. int.: 6.5 cm
BASE: 2 000 / 4 000 €

364 — COLAR DE OURO E BRINCOS COM ÁGUAS MARINHAS 
Portugal do séc. XX, em ouro de 19.2 kt cravejado com águas-marinhas talhe 
rectangular. Com contrastes ‘veado, galo’ datados de 1985-1998 da autoria de Miguel 
Almada, Porto. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 27.9 g
Dim. most.: 42.4 cm
BASE: 1 100 / 2 250 €

363 — CRUZ DE MALTA EM OURO POPULAR 
Português, em ouro com esmaltes policromos do séc. XIX, sem marcas ao abrigo do DL 
n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso, restauros e faltas. 
Peso aprox.: 86.4 gr. 
Dim. Alt.:  16 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

365 — FIO COM CRUZ EM OURO 
Portuguesa do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, composto por fio de malha de corda com 
cruz de raios. Com contraste ‘veado’, datado de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 36.9 g
Dim.: 70.5; 4.7 cm 
BASE: 1 000 / 1 800 €

358 — FIO COM CRUZ EM OURO MODERNISTA 
Brasil do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 18 kt, com cruz em ónix com 
Cristo esculpido, com marcas de garantia de ‘750’. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso. 
Peso malha aprox.: 48.5 g Dim.: 69.5; (cruz) 7.2 cm
BASE: 1 600 / 3 000 €

360 — ANEL EM OURO, LUIZ FERREIRA (1909-1992)
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, com fio torcido. Com contraste ‘veado’ 
datado de 1985-2021, ourives ‘J’. Sinais de  uso.
Peso total aprox.: 11 g
Med.: 14
BASE: 500 / 1 000 €

359 — MEDALHA EM OURO DIAMANTES, LUIZ FERREIRA 1909-1992
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, cravejada com 14 diamante talhe brilhante, 
8/8 e antigo. com peso estimado de 0.5ct. Com contraste ‘veado’ datado de 1985-
2021. Sinais de  uso.
Peso total aprox.: 14.4 g
Dim. Alt.: 3.5 cm 
BASE: 1 000 / 2 000 €

361 — COLAR EM OURO
Português do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, de secção quadrada. 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea C. Sinais de uso.
Peso aprox.: 25.3 g
Dim.: 40 cm
BASE: 800 / 1 800 €
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370 — ANEL EM OURO COM RUBI E DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, cravejado com 28 diamantes talhe trapézio, 
com peso estimado de 0.85 ct, e rubi talhe oval, com c. de 0.53 ct. Com contraste 
‘veado, galo’, em uso de 1985-1998. Sem sinais de uso. 
Peso aprox.: 4.7 g
Dim.: 13
BASE: 750 / 1 500 €

372 — ANEL EM OURO COM SAFIRAS E DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, cravejado com 34 diamantes talhe 
brilhante, com peso estimado de 0. 71 ct, e 3 safiras talhe carré, com c. de 0.42 ct. 
Com contraste ‘veado, galo’, em uso de 1985-1998. 
Peso aprox.: 10.9 g
Dim.: 16
BASE: 900 / 1 800 €

371 — ANEL EM OURO COM ESMERALDA E DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, cravejado com 28 diamantes talhe trapézio, 
com peso estimado de 0.85 ct, e esmeralda oval, com c. de 0.52 ct. Com contraste 
‘veado, galo’, em uso de 1985-1998. 
Peso aprox.: 4.3 g
Dim.: 15
BASE: 750 / 1 500 €

373 — ANEL DE MALHA EM OURO E DIAMANTES
Espanha da 2ª metade do séc. XX, em ouro bicolor de 19,2 kt, cravejado com 30 
brilhantes, com peso estimado de 0.42 ct. Com marca imperceptível. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 15,4 g
Med.: 14
BASE: 600 / 1 200 €

366 — PULSEIRA EM OURO 
Portuguesa do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, de malha. Com contraste ‘veado’, datado 
de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 23.1 g
Dim.: 20 cm 
BASE: 600 / 1 200 €

368 — BRINCOS EM OURO COM DIAMANTES 
Português, do séc. XXI em ouro de 19.2 kt, cravejado com 12 brilhantes, com peso 
estimado de 0.65 ct e dois zircões azuis naturais, talhe oval, com peso estimado de 2.9 
ct.  Contrastado com ‘carneiro’ datado de 2021.
Peso aprox.: 6.2 g
Dim.: 3.3 cm
BASE: 1 100 / 2 000 €

367 — PAR DE BOTÕES DE PUNHO EM OURO
Portugueses, em ouro de 19.2 e 22 kt, com aro envolvendo libras de ouro de Jorge V, 
datadas de 1926. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro 
- art. 2º, nº 2, alínea C. Sinais de uso.
Peso aprox.: 10.4 g
Dim. frente: 2.2 cm 
BASE: 300 / 600 €

369 — ANEL EM OURO, DIAMANTES E RUBI
Português, do séc. XX em ouro de 19.2 kt, modelo chuveiro cravejado com 14 
brilhantes, com peso estimado de 0.5 ct e um rubi tratado, talhe oval, com peso 
estimado de 1.6 ct.  Contrastado com ‘dragão’ datado de 1938-1984.
Peso aprox.: 4.4 g
Med.: 17
BASE: 1 200 / 2 200 €
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378 — COLAR DE MICROPÉROLAS E OURO
Português, do início do séc. XX, pérolas naturais de 3.5 a 1.6mm, com fecho em prata 
e ouro, Art Deco com 2 diamantes, talhe rosa, corrente de segurança, com contraste ‘ 
tigre datado de 1887-1937. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 3.6 g
Dim. max.: 38.5 cm
BASE: 400 / 800 €

380 — ALFINETE EM OURO ESPIGAS 
França, do séc. XX, em ouro bicolor de 18 kt, com representação de ramos de espigas 
preso com laço e cravejado com 3 diamantes talhe brilhante, com peso estimado de 
0.22ct. Com contraste ‘águia’ datado de pós 1838. 
Peso aprox.: 16 g Dim.: (alt.) 6 cm
BASE: 550 / 650 €

379 — COLAR COM PÉROLAS EM OURO
Portugês do séc. XX, composto por malha e fecho de argolas em ouro de 19,2 kt, com 
micropérolas e fecho cravejado com 4 rubis, 4 safiras, 4 esmeraldas e 9 diamantes 
talhe 8/8, com peso estimado de 0.22 ct. Com contraste ‘dragão’ datado de 1938-
1984. Sinais de  uso. Peso total aprox.: 41,7 g Dim.: 43 5 cm 
BASE: 1 250 / 2 500 €

381 — ALFINETE BELLE ÉPOQUE EM OURO 
Europa do início do séc. XX, em ouro bicolor, de laços com elementos vegetalistas, 
cravejados com diamantes talhe rosa e um antigo, com peso estimado de 0.07 ct. Com 
contrastes não identificados com 800 milésimas. 
Sinais de uso.  Peso aprox.: 14.7 g Dim.: 4.7 cm
BASE: 400 / 600 €

374 — DOIS ANÉIS EM OURO COM DIAMANTES
Holanda, em ouro de 18 kt, meias memórias cravejadas com brilhantes, com peso 
estimado de 1.2 ct., com contrastes ‘tulipas’ datados de pós 1953.
Peso aprox.: 6.4 g
Med.: 23
BASE: 700 / 1 400 €

376 — ANEL EM OURO E DIAMANTES 
Português da 1ª metade do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, aro vazado cravejado com 13 
diamantes talhe antigo tendo o maior c. de 0,53 ct, SI. Peso estimado total de 1.1ct. 
Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 4.1 g Med.: 10
BASE: 400 / 700 €

375 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Português do séc. XX em ouro de 19.2 kt, cravejado com diamantes talhe brilhante e 4 
talhe oval com peso estimado de 2ct, com o total estimado de 00 ct. Com contrastes 
‘veado, galo’ datado de 1985-1998.
Peso aprox.: 6.1 g
Med.: 16
BASE: 2 000 / 4 000 €

377 — COLAR EM OURO, DIAMANTES E ESMERALDAS
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, com diamantes talhe 8/8 com peso 
estimado de 1.3 ct e esmeraldas talhe redondo, oval e pêra, com contrastes ‘cigarra, 
galo’ datado de 1984-1998. 
Peso aprox.: 26,4 g  Dim.: 43 cm
BASE: 1 100 / 2 200 €
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386 — PATEK PHILIPPE EM OURO E DIAMANTES
Suíço, relógio de pulso de senhora, modelo ‘isochronism e 5 positions’ n.º 993630, calibre 
23-300, movimento manual, com caixa e pulseira em ouro branco de 18 kt dos anos 80, 
mostrador prata acetinado com orla cravejada com 41 brilhantes, com peso estimado de 
0.57 ct. Com contrastes ‘helvetia’ datado de 1933-1994. Em marcha, não revisto. Com 
caixa sem documentos.  Peso aprox.: (sem mecanismo) 45.9 g Dim. most.: 2 x 2.4 cm. 
BASE: 2 500 / 5 000 €

388 — RELÓGIO EM OURO CARTIER
Suíço, de pulso de senhora com caixa em ouro de 18 kt, com contrastes franceses 
‘mocho’, movimento quartzo, 660101812, com mostrador com craquelé, com pulseira 
com duplo fecho em ouro de 19.2 kt, com contraste ‘veado’ datado de 1985-2021. 
Sinais de uso, defeitos, sem caixa nem documentos. 
Peso total aprox.: 41.7 g Dim. most.: 2 cm
BASE: 1 000 / 1 600 €

387 — RELÓGIO EM OURO EBEL
Suíço, de pulso modelo de senhora, mecânico com caixa e pulseira em ouro de 18 kt, 
mostrador pérola. Com contraste ‘helvetia’ datado de 1933-1994. 
Em marcha não revisto.
Peso aprox: (sem mecanismo) 34.5 g
Dim. most.: 1.4 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

389 — RELÓGIO OMEGA EM OURO 
Suíço, modelo ‘Deville’ dos anos 60, com caixa e pulseira em ouro de 19.2 kt, 
movimento mecânico, mostrador pérola. Sinais de uso, com inscrição da tampa da 
Portucel. Com caixa e documentos.
Peso total aprox.: 32.8 g
Dim. most.: 1.8 cm
BASE: 500 / 1 000 €

382 — ALFINETE VAZADO EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt fenestrado e cravejado, com pérolas, 12 
citrinos talhe oval e 6 diamantes talhe rosa, cravejados em prata. Com contrastes ‘cão, 
galo’ datados de 1938-1984. 
Sinais de uso. Peso aprox.: 18.2 g Dim.: 4 cm
BASE: 700 / 1 100 €

384 — PULSEIRA EM OURO, ESMERALDAS E DIAMANTES 
Português do séc. XX, em ouro de 19,2kt cravejada com 28 diamantes talhe brilhante, 
com peso estimado de 0.3 e 6 esmeraldas talhe oval. Com contraste ‘carocha, galo’, 
em uso de 1985-1998. Sinais de uso, falta de uma esmeralda. 
Peso aprox.: 28 g
Dim.: 19.6 cm
BASE: 1 100 / 2 200 €

383 — PULSEIRA EM OURO COM PÉROLAS 
Português do início do 3º quartel do séc. XX, com micropérolas com c. de 3 mm, 
amarradas em ouro de 19.2 kt, com dois travessões e fecho de palheta. Sem marcas 
ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 15.3 g
Dim. max.: 19 cm
BASE: 600 / 1 200 €

385 — RELÓGIO EM OURO ROLEX DATEJUST 
Suíço, modelo ‘’Oystre Perpetual Datejust’ c. 2006, de pulso, com caixa e pulseira em 
ouro de 18 kt, movimento automático ‘superlative chronometer officially certified’, com 
contrastes suíços datado de pós 1985, mostrador branco com data e orla cravejada 
com 12 diamantes, com peso estimado de 0.12ct. Sinais de uso, com caixa e 
documento. Peso total aprox.: 114.1 g Diâm. most.: 2.7 cm
BASE: 10 000 / 20 000 €
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394 — RELÓGIO EM OURO BAUME & MERCIER
Suíço, relógio de pulso, movimento automático ‘Baumatic’, com caixa em ouro de 
18 kt dos anos 90, mostrador dourado com data e pulseira em pele castanha. Com 
contrastes ‘helvetia’ datado de 1933-1994. 
Em marcha, não revisto.
Dim. most.: 3 x 2.5 cm
BASE: 800 / 1 600 €

396 — RELÓGIO EM OURO UNIVERSAL GENEVE
Suíço, de pulso,  modelo de senhora, mecânico com caixa em ouro de 18 kt, mostrador 
dourado. Com contraste ‘helvetia’ datado de 1933-1994. Em marcha não revisto, 
ínfimos sinais de uso.
Dim. most.: 2.6 cm
BASE: 500 / 1 100 €

395 — RELÓGIO EM OURO CIMA
Suíço, relógio de pulso, movimento mecânico ‘Cima Flex’, com caixa em ouro de 18 kt 
dos anos 90, mostrador pérola, e pulseira em pele castanha. Com contrastes ‘helvetia’ 
datado de 1933-1994. 
Em marcha, não revisto.
Dim. most.: 3.2 cm
BASE: 350 / 600 €

397 — RELÓGIO EM OURO JUVENIA
Suíço, de pulso modelo vintage extraplano, dos anos 70, movimento mecânico com 
caixa em ouro de 18 kt, mostrador pérola. Com contraste ‘helvetia’ datado de 1933-
1994. Em marcha não revisto, ínfimos sinais de uso.
Dim. most.: 3.3 cm
BASE: 350 / 700 €

390 — PATEK PHILIPPE EM OURO 
Suíço, relógio de pulso Modelo ‘adjusted, isochronism e 5 positions’ n.º 1141752, 
calibre 23-300, movimento manual, com caixa e fivela em ouro de 18 kt dos anos 70, 
com contrastes Suíço. Bracelete em pele de crocodilo, castanha. Sinais de uso, em 
marcha.  Sem caixa e documentos. 
Dim. most.: 3.2 cm 
BASE: 1 500 / 3 500 €

392 — ROLÉGIO EM OURO CORUM - ROLLS ROYCE
Suíço, relógio de pulso, modelo ‘Rolls Royce - 5579256 - Unisex - 1990-1999 
movimento manual, com caixa em ouro de 18 kt dos anos 80, mostrador dourado. Com 
contrastes ‘helvetia’ datado de 1933-1994. Em marcha, não revisto. 
Dim. most.: 2.8 x 2.5 cm
BASE: 1 500 / 3 000 €

391 — RELÓGIO EM OURO ZENITH CABRAL
Suíço de 1994, automático, com caixa e fivela em ouro rosa de 18 kt, com vidro de 
safira, mostrador com data, do V Centenário do Descobrimento do Brasil- 500 anos, nº 
50/75. Com contraste ‘São Bernardo’ datado de pós 1995. Pulseira em crocodilo. Com 
caixa. 
Dim. most.: 31 x 44 mm
BASE: 1 250 / 3 000 €

393 — RELÓGIO EM OURO LONGINES
Suíço, relógio de pulso vintage, movimento manual, com caixa em ouro de 18 kt dos 
anos 50, mostrador dourado. Com contrastes ‘helvetia’ datado de 1933-1994. Em 
marcha, não revisto, com inscrição no reverso ‘Campeão Concurso- gerentes, 25º 
aniversário. Compinter. Rio- junho, 1945’ ref. 6663478.
Dim. most.: 3 cm
BASE: 400 / 800 €
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398 — RELÓGIO EM OURO MIDO
Suíço, relógio de pulso vintage, movimento ‘Multifort - Super Automatic, powerwind’, 
com caixa em ouro de 18 kt dos anos 50, mostrador pérola, e pulseira em pele de 
crocodilo. Com contrastes ‘helvetia’ datado de 1933-1994. Sinais de uso, em marcha, 
não revisto.
Dim. most.: 3 cm
BASE: 350 / 600 €

400 — RELÓGIO DE PULSO 
CONCORD DELIRIUM 
Suíço Modelo “ Delirium” Ref. 60 N5 
1460.1. Movimento manual, caixa 
em ouro de 18 k , vidro em cristal 
safira,pulseira: em couro preto com 
fivela de ouro de 18k.
Diâm.: (mostrador) 2 cm.
Em marcha não revisto.

Nota: Sem documento com caixa da 
“OFFICINA DEL TEMPO”.

BASE: 1 750 / 2 500 €

399 — RELÓGIO DE PULSO LONGINES
Suíço do séc. XX, caixa em ouro de 18 kt., com contraste de Lisboa datado de 1985-
1998, movimento quartzo 7270, sem pilha L4 627 6, ref. 20636819, bracelete em pele 
não original.
Peso estimado: 26.6 g
Dim. Most.: 3,2 cm
BASE: 750 / 1 000 €

2ª SESSÃO

27 de Abril de 2022
Quarta-feira às 15:00
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405 — DOIS DOSEADORES DE PÓLVORA E  BAIONETA DE ALVADO 
Europeus, do séc. XIX/XX em madeira e latão. Sinais de uso. Baioneta inglesa da 
primeira metade do séc. XIX. Pequenos defeitos.
Comp.: (maior) 52 cm
BASE: 50 / 75 €

407 — CINCO POLVORINHOS 
Europeus, do séc. XIX/XX,em matéria córnea, latão e outros materiais. Defeitos.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 60 / 100 €

406 — PAR DE ESTRIBOS
Possívelmente do Norte de África do séc. XIX/XX em metal com decoração relevada e 
vazada. Sinais de uso.
Dim.: 15 x 10 cm
BASE: 75 / 129 €

408 — OITO POLVORINHOS DE CAÇA 
Ingleses, do séc. XIX em latão e outros materiais. Expositor de parede em madeira de 
mogno. 
Sinais de uso.
Dim.: (expositor) 105 x 32 x 6 cm
BASE: 900 / 1 250 €

401 — ESPORA 
Portuguesa, do séc. XIX/XX em Alpaca. Sinais de uso.
Dim.: 9 x 7 cm.
BASE: 50 / 100 €

403 — DOIS FECHOS 
Ingleses, da primeira metade do séc. XIX, para espingardas de pederneira. Faltas e 
defeitos. 
Dim.: 10 x 17 cm
BASE: 50 / 100 €

402 — PAR DE ESPORAS EM PRATA
Portugues, do séc. XIX/XX contraste ‘javali II’ de 833 milésimas,datado de 1887-1937. 
Sinais de uso.
Peso.: (total) 486.9 g
Dim.: 18 x 8 cm
BASE: 400 / 600 €

404 — TALHERES DE CAÇA 
Ingleses, do séc. XIX, platinas em osso com aplicação em prata. Sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C.  Sinais de uso.
Dim.: (total) 10 x 8 cm
BASE: 200 / 400 €
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413 — ESPINGARDA 
Inglesa, para Infantaria Portuguesa Modelo 1867 Marca “Westley Richards”, fecho 
lateral de percussão com cano de carregar pela boca. Equipou os Transportes de 
Caçadores Portugueses.
N.7319 de 8000 importadas pelo Governo Português. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 123 cm
BASE: 250 / 500 €

415 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Europeia, de meados do séc. XIX, de dois canos justapostos,carregamento pela boca, 
decorada com gravados representando motivos vegetalistas, fechos de
percussão. Pequenos defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 116 cm
BASE: 100 / 200 €

414 — ESPINGARDA MILITAR 
Francesa,de um cano Modelo 1842 de carregar pela boca, fecho lateral de percussão. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 142 cm
BASE: 100 / 200 €

416 — ESPINGARDA 
Euopeia, do séc. XIX, de um cano, carregamento pela boca, fecho lateral de percussão. 
Defeitos.
Comp.: (total) 113 cm
BASE: 50 / 100 €

409 — PEITORAL COURAÇA 
Possivelmente espanhol fabrico do séc. XX. Sinais de uso.
Dim.: (peitoral) 38 x 40 cm
BASE: 50 / 100 €

411 — ESPINGARDA 
Inglesa, do período da Guerra Penisular, Marcada “TOWER” fecho lateral de pederneira, 
com baioneta. Faltas e defeitos. Obsoleta. 
Comp.:  (total) 120 cm
BASE: 50 / 100 €

410 — ARMADURA COMPLETA
Espanhola, do séc. XX fabrico de Toledo em ferro ao estilo séc. XVI. Assente sobre base 
em madeira. Sinais de uso.
Comp.: (total) 185 cm
BASE: 750 / 1 250 €

412 — ESPINGARDA 
Europeia, de meados do séc. XIX,  fecho lateral de percussão com cano de carregar 
pela boca. Obsoleta.
Comp.: (total) 134 cm
BASE: 50 / 100 €
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421 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Europeia, do séc. XIX de um cano, de carregamento pela boca, fecho lateral de 
percussão. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 126 cm
BASE: 50 / 100 €

423 — ESPINGARDA MILITAR COM BAIONETA 
Inglesa,de meados séc. XIX para Tropas de Caçadores. Modelo 860 com respectiva 
baioneta, lâmina de Yatagan. Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (espingarda) 123 cm
BASE: 150 / 300 €

422 — ESPINGARDA 
Composta,do séc. XIX de pederneira, com fecho pé de cabra, carregamento pela boca 
.Guarnições em latão, com decoração vegetalistas. Defeitos e vestígios de xilófagos 
tratados. Obsoleta.
Comp.: (total) 84 cm
BASE: 150 / 300 €

424 — ESPINGARDA 
Europeia, do séc. XIX, cano de carregamento pela boca, fecho lateral de pederneira, 
com decorações a ouro. Oxidações. Obsoleta.
Comp.: (total) 132,5 cm
BASE: 200 / 400 €

417 — ESPINGARDA
Europeia, do séc. XIX,de um cano de carregar pela boca, fecho, lateral de percussão. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 129 cm
BASE: 50 / 100 €

419 — ESPINGARDA 
Composta, de meados do séc. XIX, com cano em ferro
carregamento pela boca e fecho lateral de percussão. Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 111 cm
BASE: 50 / 100 €

418 — ESPINGARDA 
Portuguesa, do séc. XIX,fecho lateral de pederneira com cano cilíndrico de carregar 
pela boca. Com inscrição “Lázaro Lazarino Legitimo de Braga”. Pequenos defeitos e 
vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 136 cm
BASE: 100 / 200 €

420 — ESPINGARDA 
Europeia, do séc. XIX, de um cano carregamento pela boca,fecho lateral de percussão. 
Defeitos e vestígios de xilófagos.
Comp.: (total) 136 cm
BASE: 50 / 100 €
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429 — ESPINGARDA 
Composta, da primeira metade do séc. XIX, fecho lateral  de pederneira, carregamento 
pela boca. Defeitos e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 82 cm
BASE: 100 / 200 €

431 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Europeia, do séc. XIX, fecho lateral de percussão, carregamento pela boca com 
baioneta.Defeito, falta a vareta e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (espingarda) 134 cm
BASE: 50 / 100 €

430 — ESPINGARDA 
Composta da primeira metade do séc. XIX, fecho lateral de pederneira, carregamento 
pela boca, com vareta articulada. Defeitos e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 90 cm
BASE: 100 / 200 €

432 — BACAMARTE 
Português, do séc. XIX, composto com cano em latão, fecho de pederneira marcado 
“João Príncipe Regente”. Defeitos e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 86 cm
BASE: 250 / 500 €

425 — ESPINGARDA 
Composta, da primeira metade do séc. XIX,fecho lateral de pederneira, de 
carregamento pela boca. Defeitos e vestígios de xilófagos.
Comp.: (total)  82 cm
BASE: 100 / 200 €

427 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Composta de meados do séc. XIX, sistema de percussão, carregamento pela boca. 
Coronha decorada com entalhamentos. Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 100 / 200 €

426 — ESPINGARDA 
Europeia, do séc. XIX, cano em ferro de carregar pela boca,
fecho lateral de percussão com coronha de ombro amovível. Sinais de uso.
Comp.: (total) 120 cm
BASE: 150 / 300 €

428 — ESPINGARDA 
Composta da primeira metade do séc. XIX, fecho lateral de pederneira, carregamento 
pela boca. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 88 cm
BASE: 100 / 200 €
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437 — ESPINGARDA 
Composta de meados do séc. XIX, fecho lateral de percussão, carregamento pela boca. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 110 cm
BASE: 100 / 200 €

439 — LÂMINA 
Punho de espada de copos de tigela do séc. VIII. 
Oxidação e sinais de uso.
Comp.: (total) 119,5 cm
BASE: 100 / 200 €

438 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Provavelmente espanhola, de meados séc. XIX, fecho lateral de percussão, de 
carregamento pela boca. Embutidos a ouro no cano e decoração vegetalistas. 
Oxidações. Obsoleta.
Comp.: (total) 120 cm
BASE: 150 / 300 €

440 — CANHÃO NAVAL 
Europeu,do séc. XIX em bronze com suporte em ferro. Sinais de uso.
Comp.: (total) 72 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

433 — CARABINA 
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX “Baker”, cano em ferro com alça regulável 
e travinca junto à boca para sabre baioneta. Fecho lateral de pederneira com marca 
do fabricante “T. Potts/Minories/London” Coronha em madeira com caixa na coronha. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 115,5 cm
BASE: 4 000 / 6 000 €

435 — CARABINA DE CAVALARIA 
Brasileira, do séc. XIX,fecho lateral de pederneira,carregamento pela boca fecho. 
Marcada “ Pedro II do Brasil”. Sinais de uso e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 79 cm
BASE: 300 / 600 €

434 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Europeia, da segunda metade do séc. XIX , com  dois canos justapostos, fechos laterais 
de percussão, sistema Lefaucheux. Coronha em madeira. Defeitos e  vestígios de
xilófagos tratados.
Comp.: (total) 114 cm
BASE: 100 / 150 €

436 — ESPINGARDA 
Composta da primeira metade do séc. XIX, fecho lateral de pederneira,carregamento 
pela boca. Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 116 cm
BASE: 100 / 2 000 €
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445 — ESPADIM DE CORTE 
Francês, da segunda metade do séc. XIX, guarda em metal dourado e vazado com 
decoração relevada, punho em madeira com platinas em madrepérola. Lâmina recta de 
dois gumes, decorada com dourados. Bainha em cabedal. Sinais de uso e bainha com 
defeitos.
Comp.: (total) 86 cm
BASE: 150 / 300 €

447 — SABRE 
Inglês,da segunda metade do séc. XIX, lâmina em aço marcada” E.Thurkle - 104 High 
Holborn, London”. Bainha em metal. Sinais de uso.
Dim.: (total) 81 cm
BASE: 150 / 300 €

446 — ESPADA DE OFICIAL 
Espanhola, fabrico de Toledo do ano de 1885 para Oficial de Infantaria.Guarda em 
metal, punho em madeira revestido a pele,lâmina recta em aço com decoração 
vegetalista e Armas Reais Portuguesas. 
Faltas e sinais de uso.
Comp.:(total) 91 cm
BASE: 50 / 100 €

448 — ESPADIM DE CORTE 
Português, do final do séc. XVIII, guarda  em osso e prata.Lâmina em aço.Prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso e oxidação.
Comp.: (total) 79 cm
BASE: 150 / 300 €

441 — ESPINGARDA 
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX, fecho lateral de perderneira de carregamento 
pela boca. Marcada “JOSEPH MANTON”. No estojo original com diversos
acessórios. Sinais de uso.
Dim.: (estojo) 8 x 130 x 23,5 cm 
BASE: 4 000 / 6 000 €

443 — ESPINGARDA DE CAÇA  
Europeia,da segunda metade do séc. XIX, de dois canos
justapostos fechos laterais de percussão sistema Lefaucheux. Em estojo.
Dim.: (estojo) 10 x 79 x 20 cm
BASE: 150 / 300 €

442 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Inglesa de meados do séc. XIX, de um cano oitavado na
primeira parte passando a cilíndrico de carregamento pela boca.Fecho lateral de 
percussão  com gravados vegetalistas. Em estojo, contendo vários pertences entre eles 
um polvorinho em metal amarelo. Sinais de uso.
Dim.: (estojo) 8 x 93 x 23 cm 
BASE: 800 / 1 250 €

444 — PANÓPLIA COM QUATRO BAIONETAS  
Portuguesa, do séc. XIX, para espingardas militares. Sinais de uso e ligeiras oxidações.
Dim.: (panóplia) 77 x 50 cm
BASE: 100 / 200 €
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453 — ESPADIM DE CORTE 
Português, do final do séc. XVIII, guarda  em osso e prata.Lâmina em aço.Prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso e oxidação.
Comp.: (total) 78 cm
BASE: 150 / 300 €

455 — ESPADA DE OFICIAL 
Espanhola, fabrico de Toledo do ano de 1880 para Oficial de Infantaria.Guarda em 
metal, punho em madeira revestido a pele, lâmina recta em aço com decoração 
vegetalista e Armas Reais Portuguesas. 
Faltas e sinais de uso.
Comp.:(total) 92 cm
BASE: 100 / 200 €

454 — TERÇADO 
Europeu do séc. XIX, punho em latão, lâmina em aço. Sinais de uso e ligeiras 
oxidações.
Comp.: (total) 68 cm
BASE: 50 / 100 €

456 — ESPADA 
Composta, do séc. XIX com guarda em latão, lâmina em aço. Faltas e defeitos.
Comp.: (total) 81 cm
BASE: 50 / 100 €

449 — ESPADA DE CAÇA
Europeia, do séc. XVIII/XIX , cabo em matéria córnea, lâmina em aço. Falta no cabo e 
oxidação.
Comp.: (total) 63 cm
BASE: 100 / 200 €

451 — ESPADIM DE CORTE “QUITÓ” 
Português, do final do séc. XVIII, guarda  em osso e prata.Lâmina em aço.Prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Sinais de uso e oxidação.
Comp.: (total) 66 cm
BASE: 150 / 300 €

450 — ESPADIM DE CORTE 
Brasileiro de meados do séc. XIX, Com empunhadura em madeira e guarda em metal 
dourado e vazado com decoração vegetalista. Lâmina recta de dois gumes, decorada 
com dourados. Oxidações e falta a bainha.
Comp.: (total) 92 cm
BASE: 100 / 200 €

452 — ESPADIM DE CORTE 
Português, do final do séc. XVIII, guarda  em osso e prata.Lâmina em aço.Prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alíneaC. 
Sinais de uso e oxidação.
Comp.: (total) 67 cm
BASE: 150 / 300 €
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461 — DOIS FLORETES E MÁSCARA PARA ESGRIMA 
Da primeira metade do séc. XX. Florestes com guarda e pomo em metal, punho em 
madeira coberto a fio de tecido de cor negra. Máscara em ferro e couro. 
Sinais de uso, oxidações. 
Comp.: (total) 98 cm
BASE: 50 / 100 €

463 — DUAS ESPADAS 
Portuguesas, Modelo de 1915, empunhaduras em madeira,lâminas em aço. Sinais de 
uso e faltam a bainhas.
Comp.: (total) 103 cm
BASE: 100 / 200 €

462 — DUAS ESPADAS 
Portuguesas, Modelo de 1915.empunhaduras em madeira, lâminas em aço. Sinais de 
uso e faltam a bainhas.
Comp.: (total) 103 cm
BASE: 100 / 200 €

464 — SABRE 
Ao estilo dos utilzados pelo Oficiais de Cavalaria da Guerra da Independência 
Americana, punho em metal, guarda mão em latão, lâmina em aço com bainha em 
latão.
Comp.: (total) 94 cm
BASE: 50 / 100 €

457 — BAIONETA 
Francesa, datada 1868. para a espingarda Chassepot. Sinais de uso.
Comp.: (total) 69 cm
BASE: 50 / 100 €

459 — TERÇADO 
Brasileiro, de meados do séc.XIX, para a Guarda Urbana do Rio de Janeiro. Sinais de 
uso.
Comp.: (total) 76 cm
BASE: 150 / 300 €

458 — SABRE DE OFICIAL 
Português,do séc. XIX de Oficial do Estado Maior das Milícias do período da Guerra 
Penisular. 
Com bainha original. Sinais de uso.
Comp.: (total) 95 cm
BASE: 250 / 400 €

460 — ESPADA DE CAÇA
Francesa, do séc. XVIII/XIX,cabo em osso, guarda-mão em
bronze com decoração relevada, lâmina em aço. 
Sinais de uso.
Comp.: (total) 72 cm
BASE: 100 / 200 €
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469 — DUAS ESPADAS 
Portuguesas, Modelo de 1886, empunhaduras em madeira revestidas a pele, lâminas 
em aço. Sinais de uso.
Comp.: (total) 98 cm
BASE: 100 / 200 €

471 — ESPADA DE CAVALARIA 
Portuguesa, Modelo de 1872, punho em madeira, guarda mão em ferro e lâmina em 
aço. Defeitos.
Comp.: (total) 99 cm
BASE: 75 / 150 €

470 — ESPADA 
Portuguesa Modelo Regulamentar de 1886 para Oficiais de Engenharia, guardas em 
latão, punho em madeira, lâmina em aço. Defeitos.
Comp.: (total) 95 cm
BASE: 75 / 150 €

472 — ESPADA “TALWAR” 
Indiana, do séc. XIX,Punho em ferro, lâmina em aço com bainha original. Defeitos.
Comp.: (total) 80 cm
BASE: 100 / 200 €

465 — TERÇADO 
Português, da primeira metade do séc. XIX, para elementos da Banda da Marinha 
Portuguesa, com respectiva bainha e suporte em cabedal. Sinais de uso.
Comp.: (total) 74 cm
BASE: 100 / 200 €

467 — ESPADA COPO DE TIGELA 
Ibérica, do séc. XVII, punho original em crina de cavalo
entrançando, lâmina em aço. Defeitos.
Comp.: (total) 120 cm
BASE: 1 000 / 1 500 €

466 — ESPADA DE COPO DE TIGELA 
Ibérica do séc. XVII, punho em matéria córnea,lâmina em aço. Pequenos defeitos e 
oxidações.
Comp.: (total) 100 cm
BASE: 400 / 700 €

468 — PANÓPLIA COM DUAS ESPADAS DE CAVALARIA PESADA
Modelo inglês de 1796 usadas em Portugal nomeadamente pelo Regimento de 
Cavalaria 9 “Dragões de Chaves”. Falta e oxidação.
Comp.: (total) 100 cm
BASE: 200 / 400 €

140 141ABRIL 2022 S.DOMINGOS



477 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX, cano oitavado carregamento pela boca,fecho lateral 
de percussão. Defeitos e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 75 / 150 €

479 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Belga, do séc. XIX, “Mariette” com quatro canos cilíndricos de desenroscar para 
carregamento, sistema de percussão, tendo na parte superior a inscrição “ Laport 
Irmãos/Rio de Janeiro”. Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 150 / 300 €

478 — PISTOLA 
Europeia, de meados do séc. XIX, com dois canos sobrepostos de desenroscar para 
carregamento, fecho central de percussão. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 100 / 150 €

480 — PISTOLA DE CINTO 
Inglesa, de meados do séc. XIX, cano oitavado com assinaturado do fabricante na parte 
superior e punções de prova e vistoria,vareta articulada para carregamento, fecho 
lateral de percussão. Coronha em ébano com chapa de couce em metal branco. Com 
caixa para fulminantes. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 22 cm
BASE: 400 / 750 €

473 — ESPADA DE COPO DE TIGELA 
Portuguesa, da segunda metade do séc. XVII, punho em madeira, lâmina em aço. Faltas 
e oxidação.
Comp.: (total) 104 cm
BASE: 250 / 500 €

475 — LÂMINA E FLORETE 
Florete, europeu, da segunda metade do séc. XIX para a prática de esgrima. Lâmina em 
aço para florete. Defeitos.
Comp.: (maior) 119 cm
BASE: 70 / 120 €

474 — DUAS ESPADAS DE COPO DE TIGELA 
Ibéricas, do séc. XVII, punhos em madeira, lâminas em aço. Faltas e oxidação.
Comp.: (total) 119 cm
BASE: 1 250 / 2 000 €

476 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, de finais do séc. XVIII, cano oitavado na primeira metade, passando a 
cilíndrico, carregamento pela boca.Fecho lateral de pederneira. Guarnições em latão 
com gravados vegetalistas. Pequenos defeitos e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 32 cm
BASE: 100 / 200 €
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485 — PISTOLA 
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX, cano cilíndrico de desenroscar para 
carregamento, fecho central de pederneira, tendo de um lado a marca do fabricante 
“London”, com punções de prova e vistoria. 
Oxidação. Obsoleta.
BASE: 75 / 150 €

487 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, de meados do séc. XIX com dois canos justapostos de carregamento pela 
boca, com fechos centrais de percussão. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 75 / 150 €

486 — PISTOLA DE BOLSO  
Europeia, do séc. XIX, fecho central de percussão e carregamento pela boca. 
Oxidações. Obsoleta.
Comp.: 16 cm
BASE: 50 / 100 €

488 — REVÓLVER DE TRANSIÇÃO 
Europeu,de meados do séc. XIX, cano oitavado estreado, tambor de cinco câmaras de 
percussão, com decoração vegetalista gravada. Platina em madeira. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 200 / 400 €

481 — PISTOLA DE BOLSO 
Belga,de meados do séc. XIX, com cano oitavado de carregamento pela boca, fecho 
central de percussão. Coronha em madeira com recartilha e figura mitológica em 
metal. Sinais de uso. 
Comp.: (total) 22 cm
BASE: 100 / 150 €

483 — PISTOLA DE BOLSO 
Inglesa,da primeira metade do séc. XIX,cano cilíndrico de desenroscar para 
carregamento, fecho central de pederneira, tendo de um lado a marca do fabricante “ 
Wheeler/London”punções de prova e vistoria da Torre de Londres para armas privadas. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 16 cm
BASE: 200 / 400 €

482 — PAR DE PISTOLAS DE BOLSO 
Europeias,de meados do séc. XIX, com canos oitavados em latão de carregamento pela 
boca sistema central de percussão. Coronhas em madeira com caixa de fulminantes no 
couce. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 250 / 500 €

484 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Europeu, da segunda do séc. XIX, com tambor de seis canos, sistema Lefaucheux, 
gatilho rebatível. 
Platinas em madeira. Oxidações. Obsoleto.
Comp.: (total) 9 cm
BASE: 50 / 100 €
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493 — REVÓLVER 
Belga, da segunda metade do séc. XIX sistema Galand, tambor de seis câmaras com 
elementos vegetalistas a ouro. Coronha em ébano com recartilha. 
Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 350 / 700 €

495 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, do séc. XIX, sistema de percussão e carregamento pela boca. Oxidações. 
Obsoleta.
Comp.: 16 cm
BASE: 50 / 100 €

494 — REVÓLVER
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, sistema Lefaucheux com tambor de seis 
câmaras, gatilho rebatível. Defeitos e oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 100 / 200 €

496 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, sistema Lefaucheux com tambor de seis 
câmaras, gatilho rebatível. Defeitos e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 14 cm
BASE: 50 / 100 €

489 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Inglês, de meados do séc. XIX com tambor de seis canos, punções de vistoria e prova 
de Birmingham. Carcaça com gravados vegetalistas. Platina em madeira. Oxidações. 
Obsoleto.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 200 / 400 €

491 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Americano, tambor com seis canos marcado “Allen & Thurber, Worcester” patente 
1837, sistema de percussão. Carcaça com gravados. Platinas em madeira. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 300 / 500 €

490 — RARO REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX. sistema Lefaucheux com tambor de vinte e 
uma câmaras e dois canos com gatilho rebatível. Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

492 — REVÓLVER 
Belga, da segunda metade do séc. XIX, sistema Lefaucheux com tambor de seis 
câmaras com gravados. Defeitos e oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 23 cm
BASE: 75 / 150 €
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501 — PISTOLA 
Inglesa, primeira metade do séc. XIX, cano oitvado de carregamento pela boca, fecho 
lateral de pederneira. Coronha em madeira. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 25 cm
BASE: 150 / 300 €

503 — PISTOLA DE VIAGEM 
Inglesa, de finais do séc. XVIII, de dois canos justapostos, carregamento pela boca. 
Fecho central de pederneira. Coronha em madeira com chapa de couce em latão. 
Faltas e defeitos, oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 30 cm
BASE: 50 / 100 €

502 — PISTOLA 
Belga,de meados do séc. XIX, cano oitavado de carregamento pela boca e fecho lateral 
de percussão. Ligeira oxidação e pequenos defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 31 cm
BASE: 150 / 300 €

504 — PISTOLA 
Francesa, do incio do séc. XIX para tropas de Cavalaria ligeira Modelo Ano 13 (1804). 
Cano cilíndrico em ferro, carregamento pela boca, fecho lateral de pederneira com a 
inscrisão “Manufacture d’armes de Charleville”. Coronha em madeira, guarnições em 
latão. Obsoleta.
Comp.: (total) 34,5 cm
BASE: 250 / 500 €

497 — TROFÉU DE CAÇA
De meados do séc. XX com pontas de veados.
Dim.: (total) 85 x 37 cm
BASE: 200 / 300 €

499 — PISTOLA 
Europeia, do séc. XIX, de percussão, cano oitavado de carregamento pela boca. Sinais 
de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 75 / 150 €

498 — PISTOLA 
Europeia, do séc. XIX, de percussão, cano oitavado de desenroscar para carregamento. 
Gatilho rebatível, coronha neorenascentista.
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 100 / 150 €

500 — PISTOLA 
Belga, do séc. XIX, de percussão cano oitavado de desenroscar para carregamento. 
Coronha em madeira. Faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 75 / 150 €
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506 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Francesa,de finais do séc. XVIII, cano oitavado na primeira parte passando a cilíndrico, 
carregamento pela boca. Fecho lateral de pederneira, cão do tipo pescoço de cisne. 
Coronha em madeira, guarnições em latão com gravados vegetalistas. Sinais de uso. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 41 cm
BASE: 200 / 400 €

508 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Espanhola, do início do séc. XIX. Cano oitavado passando a cilíndrico carregamento 
pela boca, tendo na parte superior fecho lateral de pederneira de patilha à espanhola. 
Coronha em madeira, guarnições em latão. Faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 39 cm
BASE: 500 / 750 €

507 — PISTOLA 
Francesa, do início do séc. XIX, para tropas de Cavalaria ligeira Modelo Ano 13. Cano 
cilíndrico em ferro datado de 1800, carregamento pela boca fecho lateral de pederneira 
com a inscrisão “Manufacture d’armes de Charleville”. Coronha em madeira, 
guarnições em latão.Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 34,5 cm
BASE: 300 / 600 €

509 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Europeia, da primeira metade do séc. XIX. Cano oitavado para carregamento pela boca 
com vareta articulada. Fecho lateral de pederneira com caçoleta à prova de água com 
gravados vegetalistas. Coronha em madeira, recartilha no punho e guarnições em 
ferro. Sinais de uso.
Comp.: (total) 41 cm
BASE: 350 / 750 €

505 — PAR DE PISTOLAS DE MARINHA 
Inglesas, do início do séc. XIX. Canos em latão atrombetados carregamento pela boca,tendo na parte superior baionetas basculantes. Fechos laterais de pederneira 
com cães tipo pescoço de cisne. Coronhas em madeira, guarnições em latão. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 50 cm
BASE: 2 000 / 4 000 €
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513 — ADAGA 
Europeia, do séc. XVIII, punho em osso. Lâmina em aço. Sinais de uso.
Comp.: (total) 36,5 cm
BASE: 100 / 200 €

515 — FACA 
Ibérica, do séc. XVIII, punho em madeira e latão. 
Lâmina em aço. Faltas e oxidação.
Comp.: (total) 30 cm
BASE: 50 / 100 €

514 — PUNHAL 
Europeu, do séc. XVIII, com punho em madeira e guarda em latão. Lâmina em aço. 
Falta a bainha, sinais de uso.
Comp.: (total) 23 cm
BASE: 50 / 100 €

516 — FACA DE PONTA 
Brasileira, do séc. XIX, lâmina em aço com gravados. Sinais de uso e falta a bainha.
Comp.: (total) 28 cm
BASE: 50 / 100 €

510 — PISTOLA 
Francesa,de meados do séc. XIX, cano oitavado de carregamento pela boca e fecho 
lateral de percussão. Ligeira oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 33,5 cm
BASE: 300 / 600 €

512 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Espanhola, do início do séc. XIX cano oitavado passando a cilíndrico, carregamento 
pela boca, tendo na parte superior fecho lateral de pederneira de patilha à espanhola. 
Coronha em madeira guarnições em latão com decoração vegetalista. Faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 39 cm
BASE: 200 / 400 €

511 — PISTOLA 
Europeia, do séc. XIX,de dois canos justapostos carregamento pela boca, tendo na 
parte superior embutida a metal branco “troxados de aço” fecho lateral de percussão, 
guarnições em metal branco com gravações. Pequenos defeitos e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 46 cm
BASE: 100 / 150 €
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518 — PISTOLA 
Europeia, de meados do séc. XIX cano oitavado junto à culatra passando a cilíndrico 
de carregamento pela boca, fecho lateral de percussão. Guarnições em ferro. Faltas e 
defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 34 cm
BASE: 50 / 100 €

520 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia,de meados do séc. XIX, cano oitavado de carregamento pela boca, fecho 
lateral de percussão. Guarnições em ferro. Faltas e defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 31 cm
BASE: 75 / 150 €

519 — PAR DE PISTOLAS 
Belgas, do séc.XIX , canos oitavados estreados carregamento pela boca, fechos laterais 
de percussão com gravados vegetalistas. Varetas em ferro e guarnições do mesmo 
metal. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 30 cm
BASE: 1 000 / 1 500 €

521 — PISTOLA DE VIAGEM  
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos, sistema 
Lefaucheux. Defeitos.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 50 / 100 €

517 — PAR DE PISTOLAS 
Inglesas, do séc. XVIII com canos em latão,de carregamento pela boca, transformadas para o sistema de percursão em meados do séc. XIX. Fechos Marcados W. Ketland 
& Co. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 36 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €
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526 — PISTOLA 
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema Lefaucheux. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 50 / 100 €

528 — PISTOLA 
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema Lefaucheux. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 50 / 100 €

527 — PISTOLA 
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema Lefaucheux.
Coronha Neo- renascentista em ébano.
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 23 cm
BASE: 50 / 100 €

529 — PISTOLA 
Brasileira, “Garrucha” da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 50 / 100 €

522 — PISTOLA 
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema Lefaucheux. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 50 / 100 €

524 — PAR DE PISTOLAS 
Ibéricas, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema 
Lefaucheux. Faltas e defeitos. Obsoletas.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 100 / 200 €

523 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia,do séc. XIX, de percussão e carregamento pela
boca. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 75 / 150 €

525 — PISTOLA 
Europeia, de meados do séc. XIX, cano cilíndrico de carregamento pela boca e fecho, 
lateral de percussão. Guarnições em ferro. Faltas e vestígios de xilófagos tratados.
Comp.: (total) 32 cm
BASE: 50 / 100 €
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534 — PISTOLA 
Europeia, de meados do séc. XIX, de quatro canos tipo “Sharps”. Sinais de uso. 
Oboleta.
Comp.: (total) 15 cm
BASE: 50 / 100 €

536 — REVÓLVER DE BOLSO 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, tipo British Bulldog, tambor de cinco 
câmaras. Defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 13 cm
BASE: 50 / 50 €

535 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, tambor de seis câmaras. Sinais de uso. 
Obsoleto. 
Comp.: (total) 23 cm
BASE: 50 / 100 €

537 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda séc. XIX sistema Lefaucheux, tambor de seis câmaras. Sinais de 
uso. Obsoleto. 
Comp.: (total) 14 cm
BASE: 50 / 100 €

530 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, tambor de seis câmaras sistema Lefaucheux. 
Defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 16 cm
BASE: 50 / 100 €

532 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, tambor de seis câmaras. Sinais de uso. 
Obsoleto.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 50 / 100 €

531 — REVÓLVER 
Europeu,do séc. XIX, sistema Lefaucheux, tambor de seis câmaras.Coronha em 
madeira. Defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 50 / 100 €

533 — PISTOLA DE VIAGEM 
Ibérica, da segunda metade do séc. XIX, de dois canos justapostos sistema Lefaucheux. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 50 / 100 €
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540 — PISTOLA 
Espanhola, da primeira metade do séc. XIX, cano oitavado na primeira parte passando a cilíndico, carregamento pela boca punções do fabricante “Francisco Bustinduin”. Fecho 
lateral de pederneira. Guarnições em metal prateado  com gravados, tendo no guarda- mato o nome “Yraola”. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 38,5 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

538 — REVÓLVER 
Europeu,”Velodog” da segunda metade do séc. XIX, tambor de seis 
câmaras, gatilho rebatível. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 12 cm
BASE: 50 / 100 €

539 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, tipo British Bulldog, tambor de 
cinco câmaras. Defeitos.
Comp.: 13 cm
BASE: 50 / 100 €
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545 — DOIS REVÓLVERES 
Europeus, da segunda metade do séc.XIX, sistema Lefaucheux. Faltas e defeitos.
Comp.: (total maior) 19 cm
BASE: 70 / 125 €

547 — PEQUENA ESPINGARDA 
Composta, de meados do séc. XIX, cano em ferro vareta articulada. Fecho lateral de 
percussão. 
Defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 46,5 cm
BASE: 50 / 100 €

546 — REVÓLVER 
Inglês, de meados do séc. XIX, tambor de seis câmaras sistema de percussão. Faltas e 
defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 50 / 100 €

548 — PISTOLA 
Europeia, de meados do séc. XIX. Faltas e defeitos. Obsoleta.
Comp.: (total) 48 cm
BASE: 50 / 75 €

541 — REVÓLVER 
Europeu,”Velodog” da segunda metade do séc. XIX, tambor de seis câmaras, gatilho 
rebatível. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 15 cm
BASE: 50 / 100 €

543 — PISTOLA DE GUARDA MARINHA 
Inglesa, de meados do séc. XIX, fecho cilíndrico em ferro carregamento pela boca, 
vareta articulada, fecho lateral de percussão com Monograma Coroado “WR William 
Rex”. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 29 cm
BASE: 200 / 400 €

542 — PISTOLA 
Portuguesa, para tropas de Cavalaria Modelo 1867 Marca “Westley Richards”. Número 
144 das 1000 adquiridas pelo Governo Português. Marcas na chapa de couce do 
Regimento de Cavalaria 2 - Lanceiros da Rainha. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 36,5 cm
BASE: 400 / 800 €

544 — REVÓLVER 
Belga, da segunda metade do séc. XIX “Abadie” em uso pelo Exército Português, 
tambor com seis câmaras. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 150 / 300 €
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552 — PISTOLA 
Europeia, da primeira metade do séc. XIX, de tiro de salão sistema Flobert, cano oitavado.Coronha em madeira estilo neoclássico, guarnições em ferro com gravados
vegetalistas. Estojo contendo várias caixas de fluminantes. Sinais de uso. Obsoleta.
Dim.: (estojo) 6 x 42 x 21,5 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

549 — PISTOLA DE CAVALARIA 
Inglesa, do início do séc. XIX, Modelo “New Land” Fecho em ferro carregamento pela 
boca, com punções da Torre de Londres fecho lateral de pederneira com Monograma 
Coroado”GR. “Jorge X”. Guarnições em latão. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 38 cm
BASE: 250 / 500 €

551 — REVÓLVER 
Inglês, de meados do séc.XIX, de percussão com tambor de cinco câmaras marca “Tranter” com cano oitavado, tendo na parte superior a gravação “J.Blanch & Son Gracechurch 
St London”. Estojo original com todos os seu pertences. Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (estojo) 6 x 34 x 18 cm
BASE: 5 000 / 7 500 €

550 — REVÓLVER 
Europeu, do séc. XIX ,sistema Lefaucheux, tambor de seis câmaras.Coronha em 
madeira.Gatilho rebatível. 
Defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 22 cm
BASE: 50 / 100 €
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557 — FACA 
Ibérica, do séc. XVIII, punho em matéria córnea. Lâmina em aço com bainha. Defeitos 
na bainha.
Comp.: (total) 25 cm
BASE: 50 / 100 €

559 — PAR DE PISTOLAS DE DUELO
Europeias, da segunda metade do séc. XIX, marcadas “GALAND À PARÍS”. Canos 
oitavados de carregamento pela boca e fechos laterais de percussão com gravados 
vegetalistas. Coronhas em madeira. 
Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 40 cm
BASE: 700 / 1 500 €

558 — FACA DE CAÇA 
Alemã do séc. XIX, punho em chifre, lâmina em aço  com bainha. Sinais de uso.
Comp.: (total) 22 cm
BASE: 50 / 100 €

560 — PISTOLA DE CAÇA
Europeia, da segunda metade do  séc. XIX  cano oitavado, sistema Lefaucheux. 
Coronha em madeira entalhada decorada com motivos vegetalistas. Oxidação. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 38,5 cm
BASE: 300 / 600 €

553 — KRIS MALAIO 
Do séc. XIX, punho em forma de Garuda com lâmina flamejante. Sinais de uso.
Comp.: (total) 45,5 cm
BASE: 150 / 300 €

555 — NAVALHA E PUNHO DE NAVALHA 
Francesa, do séc. XIX, platinas em chifre gravado, punho de uma idêntica. Pequenos 
defeitos.
Comp.: (total maior) 40 cm
BASE: 75 / 150 €

554 — ADAGA DE CAÇA 
Europeia,do séc. XIX, punho em madeira, guarda mão em cobre com decoração 
relevada. Falta e oxidação.
Comp.: (total) 45 cm
BASE: 50 / 100 €

556 — FACA DE CAÇA 
Europeia, do séc. XIX, cabo em osso, guarda mão em latão. Lâmina em ferro com 
inscrição. Oxidação. 
Comp.: (total) 48,5 cm
BASE: 50 / 100 €
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565 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em latão. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 16 cm
BASE: 100 / 200 €

567 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano atrombetado. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 150 / 300 €

566 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado terminando em boca de canhão. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 125 / 250 €

568 — PISTOLA DE BOLSO
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em latão terminando em boca de canhão. Oxidação e sinais de uso. 
Obsoleta.
Comp.:(total) 19 cm
BASE: 100 / 200 €

561 — PISTOLA DE TIRO DE SALÃO
Belga, da segunda metade do séc. XX. Sistema de percussão flobert. Cano de secção 
oitavada. Coronha em madeira com decoração entalhada. Oxidação.Obsoleta.
Comp.: (total) 36 cm.
BASE: 250 / 500 €

563 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em latão. Oxidação e problemas mecânicos. Obsoleta.
Comp.: (total) 16,5 cm
BASE: 50 / 100 €

562 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com cano 
oitavado em latão. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 16,5 cm
BASE: 75 / 150 €

564 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em latão. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 16,5 cm
BASE: 100 / 200 €
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573 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca 
com cano oitavado na primeira metade, passando a cilindrico. Oxidação e problemas 
mecânicos. Obsoleta.
Comp.: (total) 20  cm
BASE: 75 / 150 €

575 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
canos oitavados em ferro. Sinais de uso. Obsoleta
Comp.:(total) 18,5 cm
BASE: 100 / 200 €

574 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano cilindrico em ferro e gatilho rebatível. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 16 cm
BASE: 100 / 200 €

576 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
canos oitavados em ferro. Oxidação e faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 75 / 150 €

569 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em ferro. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 75 / 150 €

571 — PAR DE PISTOLAS DE BOLSO 
Europeias, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca 
com canos cilindricos em ferro, coronhas em madeira com caixa para fulminantes no 
couce. Oxidação e sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 250 / 500 €

570 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em ferro. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total)16 cm
BASE: 75 / 150 €

572 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX de percussão e carregamento pela boca com cano 
cilindrico em ferro. Coronha em madeira ao estilo império. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 17 cm
BASE: 150 / 300 €
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581 — PISTOLA DE BOLSO 
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX com cano em ferro de desenroscar para 
carregamento e fecho central de pederneira. Sinais de uso e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 18,5 cm
BASE: 150 / 300 €

583 — PAR DE PISTOLAS DE BOLSO 
Europeias, da primeira metade do séc. XIX com canos em ferro de carregamento pela 
boca e fechos centrais de  pederneira. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.:(total) 21,5 cm
BASE: 150 / 300 €

582 — PISTOLA DE BOLSO 
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX com cano em ferro de desenroscar para 
carregamento com baioneta basculante na parte inferior e fecho cental de  pederneira. 
Sinais de uso e oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 20,5 cm
BASE: 250 / 500 €

584 — PAR DE PISTOLAS DE BOLSO 
Francesas, da segunda metade do séc. XVIII, com canos de desenroscar para 
carregamento e fechos laterais
de pederneira. Coronhas em madeira com entalhamentos. Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.:(total) 17,5 cm
BASE: 500 / 1 000 €

577 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca 
com canos cilindricos em ferro. Coronha em madeira ao estilo império. Sinais de uso e 
problemas mecânicos. Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 100 / 200 €

579 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, da primeira metade do séc. XIX com cano em latão de carregamento pela 
boca e fecho central de  pederneira. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 20 cm
BASE: 200 / 400 €

578 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Inglesa, de meados do séc. XIX sistema de percussão com canos rotativos de 
desenroscar para carregamento. Coronha em madeira com recartilha e escudete em 
metal branco. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 200 / 400 €

580 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, da primeira metade do  séc. XIX, cano em latão de carregamento pela boca e 
fecho central de  pederneira. Problema mecânico e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 15,5 cm
BASE: 100 / 200 €
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589 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Inglês, de meados do séc. XIX com bloco de seis canos, carregamento pela boca 
sistema de percussão, carcaça em alpaca com gravados. Platinas da coronha em 
madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 18,5 cm
BASE: 200 / 400 €

591 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Belga, de meados do séc. XIX com quatro canos  de desenroscar para carregamento 
com gatilho de argola. Platinas da coronha em madeira. 
Oxidação e faltas. Obsoleto.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 150 / 300 €

590 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Americano, de meados do séc. XIX com bloco de seis canos de carregamento pela 
boca, sistema de percussão com gatilho de argola. Platinas da coronha em madeira. 
Oxidação e faltas. Obsoleto.
Comp.:(total) 17,5 cm
BASE: 150 / 300 €

592 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Europeu de meados do séc. XIX com bloco de seis canos de carregamento pela 
boca,sistema de percussão com gatilho de argola. Platinas da coronha em madeira. 
Oxidação e problema mecânico. Obsoleto.
Comp.: (total)16 cm
BASE: 100 / 200 €

585 — REVÓLVER  
Americano de meados do séc. XIX com tambor de seis câmaras, cano oitavado 
tendo na parte superior a inscrição “CONN.ARMS CO.NORFOLK CONN.” Problemas 
mecanicos. Obsoleto.
Comp.: (total) 17,5 cm
BASE: 150 / 300 €

587 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS
Belga para o mercado brasileiro, da segunda metade do séc. XIX com dois canos 
justapostos. Platinas da coronha em matéria córnea. Oxidação e sinais de uso. 
Obsoleta.
Comp.:(total) 19,5 cm
BASE: 100 / 200 €

586 — REVÓLVER
Americano de meados do séc. XIX com tambor de cinco câmaras, cano cilindrico. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 20 cm
BASE: 200 / 400 €

588 — REVÓLVER DE TRANSIÇÃO 
Inglês, de meados do séc. XIX com cano oitavado e estriado, de percussão com  
tambor de  seis câmaras. Platinas da coronha em madeira com recartilha incisa. Sinais 
de uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 27 cm
BASE: 200 / 400 €
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597 — PAR DE PISTOLAS DE BOLSO 
Europeias, de meados do séc. XIX com canos cilindricos de desenroscar para 
carregamento, gatilhos escamoteáveis. Coronhas em madeira estilo neo-renascentista. 
Sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 500 / 1 000 €

599 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca 
com cano oitavado em ferro. Coronha em matéria córnea. Oxidação e sinais de uso. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 17 cm
BASE: 75 / 150 €

598 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano cilindrico em ferro. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 15 cm
BASE: 100 / 200 €

600 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano oitavado em ferro. Coronha em madeira com caixa para fulminantes no couce. 
Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 20 cm
BASE: 100 / 200 €

593 — REVÓLVER 
Austríaco, da segunada metade do séc. XIX, cano cilindrico marcado “L.GASSERS 
WIEN PATENT GOSS-STAL” com tambor de seis câmaras. Platinas da coronha em osso. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 37 cm
BASE: 250 / 500 €

595 — REVÓLVER 
Americano, marcado” REMINGTON Modelo 1858” com cano oitavado, tambor  de 
percussão com seis câmaras. Platinas da coronha em madeira. Sinais de uso e 
oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 34,5 cm
BASE: 300 / 600 €

594 — PAR DE PISTOLAS  DE ARÇÃO 
Francesas, de meados do séc. XIX com canos oitavados e fechos lateral de percussão, 
marcados “MAUBEUGE”. Coronhas em madeira com recartilha incisa ao gosto império. 
Oxidação e sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 36,5 cm
BASE: 400 / 600 €

596 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, da segunda metade do séc. XIX com dois canos justapostos sistema 
Lefaucheux. Platinas da coronha em madeira com recartilha incisa. Sinais de uso. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 27 cm
BASE: 150 / 300 €
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605 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX de percussão e carregamento pela boca com cano em 
ferro oitavado. Coronha em madeira ao estilo império. Oxidação. Obsoleta.
Comp.:  (total) 22,5 cm
BASE: 150 / 300 €

607 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão com dois canos justapostos 
de  carregamento pela boca Coronha em madeira estilo neo-renascentista. Oxidação e 
sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 18 cm
BASE: 200 / 400 €

606 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão com dois canos sobrepostos 
em ferro de carregamento pela boca. Coronha em madeira ao estilo império. Oxidação 
e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 200 / 400 €

608 — PISTOLA DE BOLSO 
Belga, da segunda metade do séc. XIX  com dois canos justapostos sistema 
Lefaucheaux. Coronha em madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 22  cm
BASE: 200 / 400 €

601 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca 
com cano em ferro oitavado na primeira metade passando a cilindrico. Coronha em 
madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 27 cm
BASE: 100 / 200 €

603 — PISTOLA DE BOLSO 
Belga, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano em ferro oitavado. Coronha em madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 22,5 cm
BASE: 100 / 200 €

602 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX sistema de percussão e carregamento pela boca com 
cano em ferro oitavado. Coronha em madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 21  cm
BASE: 100 / 200 €

604 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, de meados do séc. XIX de percussão e carregamento pela boca com cano em 
ferro oitavado. Coronha em madeira ao estilo império. Oxidação e faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 22,5 cm
BASE: 75 / 150 €
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613 — PISTOLA DE VIAGEM DE DOIS CANOS 
Belga, da segunda metade do séc. XIX  com dois canos justapostos. Coronha em 
madeira com recartilha incisa. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 34 cm
BASE: 100 / 200 €

615 — PISTOLA DE MARINHA 
Europeia, da primeira metade do séc. XIX  com um cano atrombetado, de carregamento 
pela boca e fecho de pederneira. Coronha em madeira. Faltas e oxidação. Obsoleta.
Comp.:(total) 26,5 cm
BASE: 200 / 400 €

614 — PISTOLA DE TIRO DE SALÃO 
Belga, da segunda metade do séc. XIX  com um cano oitavado sistema Flobert. 
Coronha em madeira ao estilo neo-renascentista. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 30 cm
BASE: 100 / 200 €

616 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Europeu, de meados do séc. XIX com quatro canos  de desenroscar para carregamento, 
com gatilho de argola. Platinas da coronha em madeira. Oxidação. Obsoleto.
Comp.:(total) 17 cm
BASE: 250 / 500 €

609 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, da segunda metade do séc. XIX com dois canos justapostos sistema 
Lefaucheaux tendo na parte superior dos canos uma baioneta basculante. Coronha em 
madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 75 / 150 €

611 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, de meados do séc. XIX  com dois canos justapostos damasquinados, 
sistema de percussão e carregamento pela boca. Coronha em madeira ao estilo neo-
renascentista. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 28 cm
BASE: 200 / 400 €

610 — PISTOLA DE BOLSO DE DOIS CANOS 
Europeia, da segunda metade do séc. XIX  com dois canos justapostos sistema de 
percussão e carregamento pela boca. Coronha em madeira ao estilo império. Oxidação 
e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 19 cm
BASE: 100 / 200 €

612 — PISTOLA DE VIAGEM DE DOIS CANOS 
Brasileira, da segunda metade do séc. XIX  com dois canos justapostos. Coronha em 
madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 26,5 cm
BASE: 100 / 200 €
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621 — REVÓLVER 
Americano de meados do séc. XIX  MARCA “COLT”com cano cilindrico, tambor de seis 
câmaras. Platinas da coronha em madrepérola. Sinais de uso e problemas mecânicos. 
Obsoleto.
Comp.: (total) 23 cm
BASE: 250 / 500 €

623 — REVÓLVER 
Europeu,da segunda metade do do séc. XIX do tipo British Bulldog com tambor de seis 
câmaras, cano cilindrico. Platinas da coronha em madeira com recartilha incisa. Sinais 
de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 200 / 400 €

622 — REVÓLVER MILITAR 
Francês, Modelo 1873 com tambor de seis câmaras, cano oitavado na primeira metade 
passando a cilindrico. Platinas da coronha em madeira com recartilha incisa. Sinais de 
uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 24 cm
BASE: 250 / 500 €

624 — REVÓLVER 
Inglês, de meados do séc. XIX com tambor de cinco câmaras de percussão e cano 
oitavado. Platinas da coronha em madeira com recartilha incisa. Oxidação e problemas 
mecânicos. Obsoleto.
Comp.: (total) 30 cm
BASE: 150 / 300 €

617 — PISTOLA DE BOLSO 
Europeia, da primeira metade do séc. XIX com cano oitavado de carregamento pela 
boca e fecho lateral de pederneira. Coronha em madeira ao estilo império com 
recartilha incisa. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 21,5 cm
BASE: 250 / 500 €

619 — REVÓLVER 
Americano de meados do séc. XIX marca “COLT” Modelo Pocket com tambor de cinco 
câmaras, cano oitavado sistema de percussão. Platinas da coronha em madeira. Sinais 
de uso e probemas mecânicos. Obsoleto.
Comp.: (total) 24,5 cm
BASE: 150 / 300 €

618 — PAR DE PISTOLAS DE VIAGEM 
Europeias, da primeira metade do séc. XIX de pederneira com canos atrombetados 
em ferro de carregamento pela boca, tendo na parte inferior baionetas basculantes. 
Coronhas em madeira. Oxidação e sinais de uso. Obsoletas.
Comp.: (total) 24 cm
BASE: 600 / 1 200 €

620 — REVÓLVER 
Americano de meados do séc. XIX marca “COLT” Modelo Pocket com tambor de cinco 
câmaras, cano oitvado sistema de percussão. Platinas da coronha em madeira. Sinais 
de uso.
Comp.: 24,5 cm
BASE: 500 / 1 000 €
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629 — PISTOLA DE ARÇÃO
Francesa, Modelo de 1777 para Tropas de Cavalaria, cano cilindrico em ferro com 
fecho lateral de pedreneira marcado “ST.ETINNE”. Coronha em madeira. Oxidação e 
sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 33,5 cm
BASE: 300 / 600 €

631 — PAR DE PISTOLAS DE ARÇÃO 
Europeias, de meados do séc. XIX, canos oitavados de carregamento pela boca e 
fechos laterais de percussão. Coronhas em madeira. Oxidação faltas e defeitos. 
Obsoletas.
Comp.: (total) 36,5 cm
BASE: 250 / 500 €

630 — PAR DE PISTOLAS DE DUELO 
Europeias, de meados do séc. XIX, canos oitavados e fechos laterais de percussão com 
gravados vegetalistas. Coronhas em madeira ao estilo neo-renascentista. Oxidação e 
sinais de uso. Obsoletas
Comp.: (total) 40 cm
BASE: 800 / 1 600 €

632 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, com bloco de seis canos em  ferro sistema 
Lefaucheux. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 12,5 cm
BASE: 150 / 300 €

625 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Inglesa, de meados do séc. XIX com cano oitavado e fecho lateral de percussão, 
marcado “MUSGROVE”. Coronha em madeira com recartilha incisa. Oxidação. Obsoleta.
Comp.: (total) 34 cm
BASE: 250 / 500 €

627 — PISTOLA DE MARINHA 
Europeia, de meados do séc. XIX com cano em latão oitavado na primeira metade 
passando a cilindrico, com boca em forma de bolada de canhão e fecho lateral de 
percussão. Coronha em madeira ao gosto império. Oxidação e sinais de uso. Obsoleta.
Comp.: (total) 33 cm
BASE: 200 / 400 €

626 — PISTOLA DE ARÇÃO 
Francesa, de meados do séc. XIX com cano oitavado e fecho lateral de percussão. 
Coronha em madeira com recartilha incisa ao gosto império. Fortes sinais de oxidação. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 37 cm
BASE: 150 / 300 €

628 — PISTOLA DE VIAGEM 
Europeia, de meados do séc. XIX com cano em ferro oitavado na primeira metade 
passando a cilindrico  e fecho lateral de percussão. Corunha em madeira com 
recartilha incisa. Oxidação e faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 150 / 300 €
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637 — REVÓLVER 
Francês, da segunda metade do séc. XIX,cano oitavado tendo na parte superior a 
gravação “INV E.LEFAUCHEUX BRTE.PARIS com gatilho rebatível e tambor de seis 
câmaras sistema Lefaucheux. Sinais de uso. Obsoleto
Comp.: (total) 17,5 cm
BASE: 150 / 300 €

639 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano oitavado e gatillho rebatível tambor de 
seis câmaras sistema Lefaucheux. Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 20 cm
BASE: 125 / 250 €

638 — REVÓLVER 
Belga, da segunda metade do séc. XIX, cano oitavado e gatillho rebatível tambor de 
seis câmaras sistema Lefaucheux. Faltas. Obsoleto.
Comp.: (total) 17,5 cm
BASE: 100 / 200 €

640 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico e gatilho rebatível tambor de 
seis câmaras sistema Lefaucheux. Sinais de uso. Obsoleto. 
Comp.: (total) 25 cm
BASE: 125 / 250 €

633 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, com cano cilindrico e tambor de seis 
câmaras  sistema Lefaucheux. Oxidação faltas e defeitos. Obsoleto.
Comp.: (total) 27,5 cm
BASE: 50 / 100 €

635 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico com baioneta na parte 
inferior, tambor de seis câmaras sistema Lefaucheux e gatilho rebatível. Platinas da 
coronha em madeira com recartilha incisa. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 24,5 cm
BASE: 150 / 300 €

634 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, com cano cilindrico e tambor de seis 
câmaras sistema Lefaucheux. Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 28,5 cm
BASE: 150 / 300 €

636 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico com gatilho rebatível e 
tambor de seis câmaras sistema Lefaucheux. Sinais de uso.
Comp.: (total) 20  cm
BASE: 150 / 300 €
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645 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico  tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 100 / 200 €

647 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, com cano cilindrico tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux. Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 27 cm
BASE: 100 / 200 €

646 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico com baioneta basculante na 
parte inferior e tambor de seis câmaras sistema Lefaucheux. Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 25 cm
BASE: 150 / 300 €

648 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux. Oxidação e faltas. Obsoleto.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 75 / 150 €

641 — REVÓLVER DE SENHORA 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico e gatillho rebatível tambor de 
seis câmaras sistema Lefaucheux. No seu estojo original. Obsoleto.
Comp.: (total) 12,5 cm
BASE: 100 / 200 €

643 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, com cano cilindrico tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux. Oxidação. Obsoleto.
Comp.:(total) 19 cm
BASE: 100 / 200 €

642 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux. 
Oxidação. Obsoleto.
Comp.: (total) 26 cm
BASE: 150 / 300 €

644 — REVÓLVER 
Belga, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico marcado lateralmente “E. 
LEFAUCHEUX INV. BREVETE”  tambor de seis câmaras sistema Lefaucheux. 
Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 23,5 cm
BASE: 100 / 200 €
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653 — ESPADA DE COPO DE MARGARIDA
Portuguesa, do início do séc. XVIII com guarda de 
Margarida e punho em osso.Lâmina recta de dois gumes, 
tendo inscrição  de um lado “VIVA DOM. JOÃO QUINTO” e 
do outro “EL REY DE PORTUGALL”. Oxidação.
Comp.: (total) 117 cm
BASE: 300 / 750 €

655 — ESPADA DE COPOS DE TIGELA
Portuguesa, do início do séc. XVIII, guarda de tigela 
com virola rompe pontas e punho em madeira. Lâmina 
recta de um só gume.
Oxidação e sinais de uso.
Comp.: (total) 91 cm
BASE: 100 / 200 €

654 — ESPADA DE COPO DE TIGELA
Portuguesa, do início do séc. XVIII, guarda de tigela com 
virola rompe pontas e punho em osso. Lâmina recta de 
dois gumes. Oxidação.
Comp.: (total) 94 cm
BASE: 200 / 400 €

649 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano oitavado com baioneta basculante na 
parte inferior tambor de seis câmaras. Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 27 cm
BASE: 150 / 300 €

651 — PISTOLA DE CAVALARIA
Inglesa, da primeira metade do séc. XIX para tropas de cavalaria ligeira, cano de 
carregamento pela boca e fecho lateral modificado para o sistema de percussão em 
meados do séc. XIX  marcado “T. POTTS LONDON”. Vareta articulada em ferro e no 
guarda-mato a marca portuguesa do Regimento de Cavalaria 6. Oxidação e sinais de 
uso. Obsoleta. Comp.: (total) 38,5 cm
BASE: 100 / 200 €

650 — REVÓLVER 
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, cano cilindrico, tambor de seis câmaras 
sistema Lefaucheux e gatilho rebatível. Platinas da coronha em madeira com recartilha 
incisa. Sinais de uso. Obsoleto.
Comp.:(total) 24,5 cm
BASE: 50 / 100 €

652 — PISTOLA PORTUGUESA
De finais do séc. XVIII com fecho lateral de pederneira com Monograma da Rainha 
D. Maria I, cano em ferro de carregamento pela boca. Sinais de uso e alterações. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 34,5 cm
BASE: 200 / 400 €
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657 — PISTOLA SISTEMA CHAROLA
Europeia, de finais de séc. XIX, sistema Charola, conservando o seu oxidado original. 
Platinas em guta percha com marca de fabricante.
Comp.: (total) 21 cm
BASE: 500 / 1 000 €

659 — PISTOLA DE DOIS CANOS
Brasileira, de finais do séc. XIX, vulgo Garrucha de dois canos justapostos. Platinas do 
punho em material sintético. Obsoleta.
Comp.: (total) 19,5 cm
BASE: 100 / 200 €

658 — REVÓLVER PIMENTEIRO 
Europeu, de meados do séc. XIX , de percussão com três canos de desenroscar para 
carregamento. Coronha em madeira com pequeno escudete em metal branco. Sinais 
de uso. Obsoleto.
Comp.: (total) 22,5 cm
BASE: 200 / 400 €

660 — PISTOLA MILITAR
Francesa, da primeira metade do séc. XIX, para tropas de cavalaria,modificada para 
o sistema de percussão em meados do séc. XIX. Oxidação e problemas mecânicos. 
Obsoleta.
Comp.: (total) 34 cm
BASE: 100 / 200 €

656 — PISTOLA PATENTE BERGMANN
Pistola sistema Bergmam no seu estojo original, contendo vários acessórios e folheto de instruções. Mantém o seu oxidado original.
Comp.: (total) 26,5 cm
BASE: 1 500 / 3 000 €
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665 — ESPINGARDA DE CAÇA MAIOR
Inglesa, da segunda metade do séc. XIX para caça maior com um cano de grosso 
calibre com fecho lateral Marcado “W & C. Scott & Son”. Coronha à inglesa com 
recartilha incisa no delgado. Sinais de uso. Obsoleta.
Comp.:(total) 138 cm
BASE: 1 250 / 2 500 €

667 — REVÓLVER
Europeu, da segunda metade do séc. XIX do tipo  British Bulldog, com tambor de seis 
câmaras. Oxidação e problemas mêcanicos. Obsoleto.
Comp.: (total) 14 cm
BASE: 50 / 100 €

666 — REVÓLVER
Europeu, da segunda metade do séc. XIX sistema Lefaucheux com tambor de seis 
câmaras. Oxidação e problemas mecânicos. Obsoleto.
Comp.: (total) 12 cm
BASE: 50 / 100 €

668 — REVÓLVER
Europeu, da segunda metade do séc. XIX do tipo Brithish Bulldog, com tambor de seis 
câmaras. Oxidação e problemas mêcanicos. Obsoleto.
Comp.:(total) 13,5 cm
BASE: 50 / 100 €

661 — ESPINGARDA DE CAÇA
Europeia, de meados do séc. XIX, com dois canos justapostos e fechos laterais de 
percussão. Oxidação e faltas. Obsoleta.
Comp.: (total) 114 cm
BASE: 75 / 150 €

663 — ESPINGARDA DE CAÇA
Europeia, da segunda metade do séc. XIX com um cano, fecho lateral de percussão. 
Defeitos e oxidação ligeira. Obsoleto.
Comp.: (total) 113 cm
BASE: 75 / 150 €

662 — ESPINGARDA DE CAÇA
Europeia, de meados do séc. XIX com um cano de carregamento pela boca, fecho 
lateral de percussão. Defeitos e oxidação ligeira. Obsoleta.
Comp.: (total) 127,5 cm
BASE: 100 / 200 €

664 — ESPINGARDA DE CAÇA DE SENHORA
Europeia, de meados do séc. XIX , com dois canos justapostos de carregamento 
pela boca e fechos laterais de percussão com marca do Fabricante “LAPORT.” na 
parte superior do canos a inscrição “Trochado de aço”. Coronha em madeira com 
entalhamento de figuras zoomórficas e no couce caixa embutida para fulminantes. 
Sinais de uso. Obsoleta. Comp.: (total) 111,5 cm
BASE: 300 / 600 €
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673 — BICÓRNIO
Português, da primeira metade do séc. XX de Oficial superior de Marinha, com marca 
do Fabricante “Costa Braga & Filhos Porto”. Sinais de uso.
Dim.: 45 x 11 cm
BASE: 100 / 200 €

675 — ESPADA DE OFICIAL
Portuguesa, de meados dos séc. XIX, em ferro e aço. Empunhadura em pele de cação 
com enrolamento em arame, lâmina e bainha em aço. Sinais de uso e oxidações.
Comp.: 98 cm
BASE: 100 / 200 €

674 — ESPADIM DE CORTE
Europeu, da segunda metade do séc. XIX, guarda em metal dourado e vazado com 
decoração vegetalista, punho em madeira com platinas em madrepérola. Lâmina 
recta de dois gumes. Bainha em cabedal com bocal e ponteira em metal dourado com 
gravados vegetalistas. Sinais de uso.
Comp.: (total) 100 cm
BASE: 200 / 400 €

676 — ESPADA DA MARINHA INGLESA 
Victorina do séc.XIX, em ferro e madeira. 
Comp.: (fechado) 28 cm 
BASE: 100 / 200 €

669 — REVÓLVER
Europeu, da segunda metade do séc. XIX sistema Lefaucheux  com tambor de doze 
câmaras. Platinas em Guta Percha com motivos vegetalistas. Oxidação e problemas 
mecânicos. Obsoleto
Comp.:(total) 21,5 cm
BASE: 200 / 400 €

671 — ESPINGARDA
Portuguesa, de meados do séc. XIX, composta, com boca do cano atrombetada  e 
fecho lateral de percussão. Na face lateral esquerda com gancho para prender na cela. 
Oxidações e problemas mecânicos. Obsoleta.
Comp.: (total) 79 cm
BASE: 150 / 300 €

670 — ESPINGARDA
Portuguesa, de meados do séc. XIX, composta com um cano de carregamento pela 
boca e fecho lateral de percussão. Oxidações e problemas mecânicos. Obsoleta.
Comp.: (total)77,5 cm
BASE: 150 / 300 €

672 — ESPADIM DE TRAJE CIVIL (QUITÓ) 
Português do séc.XVIII, punho em osso. Guarda e montagens em  metal, lâmina em 
aço.
Defeitos. Alt.: 63 cm
BASE: 100 / 200 €
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680 — BANDEIRA DA NOSSA SENHORA DA VANDOMA
Portuguesa, do séc. XIX em tecido. Faltas e defeitos
Dim.: 93 x 314 cm
BASE: 500 / 1 500 €

681 — BANDEIRA DA MONARQUIA 
Portuguesa do séc.XIX, em seda com decoração estampada. Defeitos. 
Dim.: 70 x 116 cm
BASE: 50 / 300 €

677 — ESPADA 
japonesa - período Meiji (1868-1912), em osso esculpido, lâmina em ferro. Decoração 
com figuras orientais. Defeitos. Comp.: 91 cm. 
BASE: 150 / 300 €

679 — PUNHAL
Europeu, do séc. XIX. Guarda em latão, com cabo em osso. Bainha em latão. Sinais de 
uso. 
Comp.:(total)  27 cm
BASE: 50 / 100 €

678 — ESPINGARDA DE CAÇA 
Europa do séc. XIX, em madeira, latão, ferro e aço. Sistema de percussão. 
Defeitos e faltas. 
Comp.: 120 cm
BASE: 75 / 150 €

198 199ABRIL 2022 S.DOMINGOS



3ª SESSÃO

28 de Abril de 2022
Quinta-feira às 15:00

200 201ABRIL 2022 S.DOMINGOS



688 — JARRA EM FAIANÇA  
Portuguesa, do séc. XX da Fabrica  Aleluia, Aveiro, 
decoração policromada de motivos geométricos e a 
ouro. Marcada. Pequenas falhas nos dourados.
Alt.: 16 cm
BASE: 125 / 220 €

691 — JARRA DE GRANDES DIMENSÕES 
“CAMPOS & FILHOS”  
Portuguesa do séc. XX, em grês, decoração relevada e 
vidra da Fabrica de Campos & Filhos Aveiro. Marcada 
Silvério Damas e datada 1959. 
Alt.: 66 cm
BASE: 150 / 300 €

689 — JARRA EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XX da Fabrica  Aleluia, Aveiro, 
policromada. Marcada. Pequena falha no bordo.
Alt.:15 cm
BASE: 50 / 100 €

692 — JUST ANDERSEN (1884-1943)
Taça em bronze, trabalho dinamarquês dos anos 60. 
Marcada Just no verso nº B1428X.
Dim.: 5x 26 cm
BASE: 250 / 350 €

690 — JARRA EM FAIANÇA “CABEÇA 
EXÓTICA”
Portuguesa, do séc. XX da Fabrica  Aleluia, Aveiro, 
decoração em tons de verde e negro. Marcada. 
Pequenas falhas na base.
Alt.:20 cm
BASE: 160 / 250 €

693 — CARL HALIER (1873-1948)
Duas taças em cerâmica vidrada, trabalho dinamarquês 
dos anos sessenta. Marcadas no verso Royal 
Copenhagen com os nº 21825 e 21826.
Dim: (maior) 6x 24 cm
BASE: 450 / 600 €

682 — FIGURAS TRADICIONAIS MÚSICOS E 
OVELHAS 
Conjunto de esculturas portuguesas do séc.XX, em 
barro moldado. Algumas marcadas “Olaria Alfacinha/ 
Estremoz”. Falhas. 
Alt.: (maior) 15 cm 
BASE: 250 / 500 €

685 — JARRA EM FAIANÇA DAS CALDAS 
Portuguesa do séc.XIX/XX, decoração policromada e 
relevada com motivos florais, marca de fabrico gravada 
na pasta “António Alves  Cunha”. Falhas. 
Dim.: 25 x 17 cm
BASE: 50 / 100 €

683 — FIGURA DE MOVIMENTO ‘POLICIA 
CIVIL’ EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XX fabrico das Caldas da Rainha, 
decoração policromada vidrada e desvidrada da Fabrica 
Bordalo Pinheiro. Marca de fabrico gravada na pasta 
“rã”. 
Alt.: 28 cm
BASE: 200 / 300 €

686 — MARIA ANTÓNIA PARÂMOS (1922-
1976)
Garrafa de Whisky em cerâmica atribuível a Secla, 
decoração policromada vidrada de escorridos, assinada 
‘Maria Antónia Caldas da Rainha, Portugal’.
Alt.: 26,5 cm.
BASE: 125 / 250 €

684 — FIGURA DE MOVIMENTO ‘AMA DAS 
CALDAS’ EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XX fabrico das Caldas da Rainha, 
decoração policromada vidrada e desvidrada da Fabrica 
Bordalo Pinheiro. Marca de fabrico gravada na pasta 
“rã”. 
Alt.: 24 cm
BASE: 100 / 400 €

687 — TAÇA MODERNISTA EM FAIANÇA
Portuguesa, da Fábrica de Sacavém, decoração 
policromada e relevada marcada na base “F.L.S”. 
Pequena falha no bordo.
Dim.: 12 x 24 cm
BASE: 100 / 200 €
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700 — DAVID D’YERNA (SÉC.XX) 
“Pantera à procura”. Escultura de cerâmica esmaltada 
cinza e vermelho nuances.
Assinado. Pequenas falhas. 
Dim.: 24 x 45 cm 
BASE: 350 / 500 €

703 — JOSEPH MICHEL-ANGE POLLET (1814-
1870) PÓS
“Une heure de la nuit”. Escultura em bronze, assinada. 
Assente sobre base em mármore.
Alt.: (escultura) 38 cm
Alt.: (total) 43,5 cm
BASE: 200 / 400 €

701 — JARRA MODERNISTA 
Em porcelana Italiana do séc. XX, decoração 
policromada. Marcada. 
Dim.: 29 x 26 cm
BASE: 100 / 200 €

704 — JOHAN COENRAAD ALTORF (1876-
1955) PÓS
“An Owl (1918)”. Escultura em bronze, assinada com 
carimbo” Bronze Garanti Paris J.B.Deposse”. 
Assente sobre base em mármore.
Alt.: (escultura) 23 cm
Alt.: (total) 33,5 cm
BASE: 250 / 500 €

702 — BAILARINA ART DECO
Escultura em bronze, assinada.Assente sobre base em 
mármore. Assinatura não identificada.
Alt.: (escultura) 40 cm
Alt.: (total) 46,5 cm
BASE: 400 / 650 €

705 — FIGURA FEMININA 
Escultura em bronze, assente sobre base em mármore.
Alt.: (escultura) 25 cm
Alt.: (total) 30 cm
BASE: 300 / 500 €

694 — MÁRIO SILVA (1929-2015)
Taça em cerâmica, decoração policromada e relevada, 
assinada e datada de 67.
Dim.: 12 x 25 cm.
BASE: 75 / 150 €

697 — GUILHERME BARROSO (séc. XX)
Prato em cerâmica , decoração policromada e relevada. 
Assinada no verso e datado de Caldas 1972. Pequenas 
falhas.
Diâm.: 35 cm
BASE: 100 / 250 €

695 — JOSÉ EMÍDIO (1956)
Prato em cerâmica, assinado.
Diâm.: 35 cm.
BASE: 75 / 150 €

698 — NUNO LOPES (1920-1974) 
Dois pratos em cerâmica da fábrica de Sacavém, 
decorações policromadas vidradas. 
Marcados, um assinado.
Diâm.: (maior) 35 cm
BASE: 150 / 250 €

696 — MÁRIO SILVA (1929-2015)
Prato em cerâmica policromada. Assinado no verso.
Diâm.: 35 cm.
BASE: 100 / 200 €

699 — HANSI STAËL (1913-1961)
Travessa e quatro pratos em faiança da Fábrica da Secla 
desenhos de Hansi Staêl.
Diâm.: (travessa) 36 cm
BASE: 125 / 250 €
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712 — CANDEEIRO DE MESA ART DECO
Europeu, do séc. XX em metal, globo em pasta de vidro 
com decoração policromada.
Alt.: 32 cm.
BASE: 200 / 300 €

715 — CANDEEIRO DE MESA ARTE NOVA 
Europa, do séc. XX em metal com tulipa em vidro fosco. 
Pequena falha na tulipa.
Alt.: 34 cm
BASE: 75 / 150 €

713 — CANDEEIRO DE MESA ARTE NOVA
Europa, do séc. XX em metal dourado, tulipa em vidro 
fosco.
Alt.: 46 cm
BASE: 150 / 250 €

716 — CANDEEIRO DE MESA ART DECO
Europa, do séc. XX em metal cromado, baquelite e tulipa 
em vidro. Sinais de uso.
Alt.: 32 cm
BASE: 150 / 250 €

714 — GIÒ PONTI (1891-1979)
Candeeiro de mesa, do séc. XX em Metal e vidro. 
Sinais de uso.
Alt.: 31 cm
BASE: 100 / 200 €

717 — PAR DE CANDEEIROS DE MESA ARTE 
NOVA
Europeus, do séc. XX em metal e vidro, decoração 
relevada com figuras femininas, motivos vegetalistas e 
pingentes. Um com defeito num vidro.
Alt.: 46 cm
BASE: 200 / 380 €

706 — FRUTEIRO ART DECO
Europa, do séc. XX em olho -de- perdiz com duas asas 
em metal cromado. Sinais de uso.
Dim.: 8 x 35 x 16 cm
BASE: 100 / 200 €

709 — TABULEIRO ARTE NOVA
Europa da primeira metade do séc. XX em metal 
prateado. Marca de fabrico não identificada. Desgastes.
Dim.: 48,5 x 30 cm
BASE: 100 / 165 €

707 — FRUTEIRO MODERNISTA
Europa, do séc. XX em metal dourado, assente sobre 
três pés.
Dim.: 11 x 20 cm.
BASE: 150 / 250 €

710 — PAR DE JARRAS
Europa, do séc. XX em metal prateado com decoração 
relevada. Sinais de uso.
Alt.: 13 cm
BASE: 75 / 120 €

708 — PORTA-CARTAS ART DECO
Europa, do séc. XX em olho-de-perdiz. Sinais de uso.
Dim.: 14 x 23 cm
BASE: 75 / 150 €

711 — JARRA ART DECO
Europa, do séc. XX em metal cromado, com decoração 
relevada. Desgastes.
Alt.: 31 cm
BASE: 100 / 175 €
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724 — JARRA
Europa, do séc. XX em vidro moldado e relevado. 
Sinais de uso.
Alt.: 15 cm
BASE: 75 / 120 €

727 — PAVÃO PORCO PATO E MOCHO
Quatro esculturas em cerâmica europeia do séc. XX, 
duas marcados na base. Pequenas falhas.
Alt.: (maior) 45 cm
BASE: 200 / 400 €

725 — PEQUENO FRUTEIRO E JARRA ART 
DECO 
Europa, do séc. XX em cristal moldado, pé do fruteiro em 
metal cromado. Sinais de uso.
Alt.: (jarra) 19 cm
Dim.: (fruteiro) 9 x 19 cm
BASE: 200 / 350 €

728 — JARRA ARTE NOVA 
Francesa, periforme em pasta de vidro, com decoração 
em tons de amarelo,verde e castanho com paisagem 
fluvial. Assinada “Richard”.
Dim.: (Alt.): 46 cm
BASE: 400 / 650 €

726 — DUAS CANECAS ARTE NOVA
Europa, da primeira metade do séc. XX em vidro colorido 
em tons de verde com montures em estanho. 
Sinais de uso.
Alt.: (maior) 40 cm
BASE: 300 / 500 €

729 — PEQUENA TAÇA
Europa, do séc. XX em vidro de “Loetz”. Sinais de uso.
Dim.: 10 x 14 cm.
BASE: 100 / 200 €

718 — CANDEEIRO DE PÉ
Europa, do séc. XX em metal com abajur em tecido. 
Sinais de uso.
Alt.: 141 cm
BASE: 100 / 200 €

721 — PEQUENO VASO VINTAGE
Italiano, do séc. XX possível fabrico de Murano em vidro 
colorido em tons de verde estilo bolha.
Dim.: 9 x 17 cm
BASE: 50 / 100 €

719 — JO HAMMERBORG (1920-1982) 
CANDEEIRO DE TECTO
Modell “Ultra” (1960-1965) em latão.
Dim.: (total) 80 cm
BASE: 150 / 300 €

722 — PEQUENA ANELEIRA VINTAGE
Italiana, do séc. XX possível fabrico de Murano em vidro 
colorido em tons de bordô e dourado.
Dim.: 7 x 10 cm
BASE: 75 / 125 €

720 — JARRA ARTE NOVA
Europa, do séc. XX em vidro moldado, colorido em 
tons de verde, bordo com aplicação em metal dourado 
decorado com borboletas.
Alt.: 11,5 cm
BASE: 75 / 125 €

723 — TAÇA COM ASAS
Europa, do séc. XX em pasta de vidro, decoração 
policromada e dourada com motivos florais.
Desgastes nos dourados.
Dim.: 8 x 18 cm
BASE: 150 / 250 €
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736 — PAR DE JARRÕES 
Em porcelana Chinesa, reinado Guangxu (1875-1908). 
Decoração policromada e dourada dita “Mandarim”. 
Dim. Alt.: 34 cm
BASE: 500 / 750 €

739 — BUDA FELIZ 
Escultura chinesa em madeira exótica. 
Dim.: 95 x 33 cm 
BASE: 250 / 500 €

737 — PAR DE CÃES DE FOO 
Par de esculturas Chinesas período Minguo (1912-
1949), em madeira entalhada e dourada. 
Dim.: 23 x 20 cm
BASE: 250 / 500 €

740 — TRÊS IMORTAIS DE GRANDES 
DIMENSÕES
Escultura em porcelana Chinesa, período Minguo (1912-
1949). Decoração policromada. Pequenas faltas. 
Alt.: 80 cm
BASE: 1 500 / 2 000 €

738 — DIVINDADE ORIENTAL 
Escultura chinesa em madeira e dourada  do período 
Minguo (1912-1949). 
Dim. Alt.: 41 cm
BASE: 400 / 600 €

741 — COVILHETE 
De bordo recortado em porcelana chinesa Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). Decoração 
em tons de verde, dourado e família rosa representando 
motivos florais. Pequenas falhas.
Diâm.: 23,5 cm
BASE: 250 / 400 €

730 — TAÇA 
Em porcelana chinesa, período Minguo (1912-1949), 
decoração policromada com figuras orientais. Assente 
sobre base em madeira entalhada. 
Pequenas falhas  no bordo.
Dim.: (taça) 10 x 20 cm
BASE: 250 / 400 €

733 — PAR DE JARRAS 
Em porcelana chinesa, reinado Tongzhi (1862-1874). 
Decoração policromada com figuras orientais.
Alt.: 25,5 cm
BASE: 500 / 750 €

731 — PAR DE PRATOS 
Em porcelana da china período Tao-Kuang (1821-1850) 
decoração azul sobre vidrado representandando motivos 
vegetalistas.
Diâm.: 19 cm.
BASE: 200 / 300 €

734 — DUAS TAÇAS 
Em porcelana Chinesa, período Minguo (1912-1949), 
decoração policromada com figuras orientais. 
Dim.: (maior) 10,5 x 25,5 cm
BASE: 250 / 500 €

732 — PRATO 
Em porcelana da da China dinastia Qing, decoração azul 
sob vidrado com motivos vegetalistas. 
Pequena esbeiçadela no bordo.
Diâm.: 19 cm
BASE: 100 / 2 000 €

735 — QUATORZE CHÁVENAS TRÊS TAÇAS 
E CAIXA
Chinesas, do início do séc. XX em metal e esmates 
decorados com motivos e figuras em cenas do 
quotidiano. Pequenos defeitos.
Dim.: (maior) 5 x 16 x 11 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €
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748 — MESA DE ENCOSTAR
Chinesa período Minguo (1912-1949), em madeira 
exótica entalhada e vazada decorada com  dragões. 
Tampo em pedra mármore. Sinais de uso.
Dim.: 73 x 102 x 57 cm
BASE: 750 / 1 250 €

751 — TINTEIRO EM PRATA
Portuguesa, dos séc. XIX/XX, em prata relevada com 
reservatório em vidro, com contraste ‘javali II’ de 833 
milésimas datado de 1887-1937. Sinais de uso. 
Peso prata aprox.: 65 g
Dim.: 11,5 x 11,5 x 8 cm
BASE: 100 / 200 €

749 — MESA DE ALTAR
Chinesa do  séc. XX, em madeira exótica com 
entalhamentos vazados e dourados com aplicações em 
mármore. Sinais de uso.
Dim.: 104 x 170 x 42 cm
BASE: 350 / 500 €

752 — TRÊS COLHERES DE PRATA 
Francesa, do séc. XIX/XX, de servir, coar ou polvilhar, 
com decoração relevada de gramática vegetalista com 
conchas vazadas. Com contrastes de 800 milésimas. 
Sinais de uso
Peso aprox.: 113.3 g
Dim. max.: 20 a 21 cm
BASE: 200 / 400 €

750 — FLOREIRA EM PRATA E VIDRO
Portuguesa, do séc. XIX/XX, base em prata relevada 
com flores e floreira vidro pintado à mão. Com contraste 
‘javali II’, em uso de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 80 g
Dim. Alt.: 16.5 cm
BASE: 75 / 150 €

753 — CAIXA CHARUTEIRA EM PRATA 
Inglês do Início do séc. XX, em prata de 925% com 
decoração guilhochada e na tampa, friso com elementos 
vegetalistas e fecho em ouro relevado. Interior a madeira 
e finco a couro. Com contrastes de Birmingham datadas 
de 1929, do ourives ‘B&Co’ correspondendo a ‘Broadway 
& Co’ reg. a 1902. Sinais de uso, madeira com falhas.
Dim.: 4.8 x 19 x 9 cm
BASE: 200 / 400 €

742 — PRATO SOPEIRO 
Em porcelana chinesa, do séc. XVIII. Decoração a azul 
sob vidrado, dita Cantão, representando paisagem fluvial 
com casas e ponte. Séc. XVIII. 
Diâm.: 22 cm
BASE: 50 / 100 €

745 — CAIXA PARA CHÁ 
Chinesa do séc.XIX, em madeira lacada a negro, 
decoração a dourado com figuras orientais. 
Falta um pé e sinais de uso.
Dim.: 21 x 32 x 27 cm 
BASE: 75 / 150 €

743 — CANECA
Em porcelana francesa, Samson do séc. XIX. Decoração 
polícroma e dourada de inspiração da porcelana da 
Companhia das Índias, representando reservas com 
brasão de armas dos duques de Norflok. 
Desgastes nos dourados.
Alt.: 14,5 cm
BASE: 75 / 125 €

746 — PEÇAS PARA XADRÊS COM FIGURAS 
ORIENTAIS
Chinesas do séc. XIX, em marfim esculpido. Defeitos.
Peso aprox.: (total) 623 g
Dim. Alt.: (maior) 10 cm 
BASE: 400 / 600 €

744 — TRÊS PRATOS
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias, decoração 
dita Cantão a azul sob vidrado representando paisagem 
fluvial com pagodes. Ligeiras esbeiçadelas e pequeno 
cabelo.
Diâm.: 22,5 cm
BASE: 75 / 150 €

747 — ÉCRAN
Chinês da primeira metade do séc. XX, em madeira de 
tamarindo com embutidos de madrepérola, bordado em 
seda com motivos vegetalistas e aves. Sinais de uso e 
pequenas faltas.
Dim.: 59,5 x 42 cm
BASE: 250 / 300 €
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760 — TABULEIRO REDONDO EM PRATA 
Portuguesa da 2ª metade do séc. XX, em prata com 
decoração vazada na gradinha e lavrada no fundo, com 
festões. Com contraste ‘Águia 916’, 1º título datado de 
1938-1984. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 657.5 g
Dim.: 3.5 X 30.5 cm
BASE: 200 / 400 €

763 — ROGÉRIO AMARAL (1917-1996)
“ Sem título “, óleo sobre tela, assinado e datado 1997.
Dim.: 81 x 65 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

761 — PEQUENO TABULEIRO EM PRATA
Português, do séc. XIX/XX, oval com asas em prata 
com decoração relevada Rocaille com elementos 
vegetalistas, cinzelados e lavrados. Com contraste ‘javali 
II’ de 833 milésimas, datado de 1887-1937. Sinais de 
uso. 
Peso aprox: 283 g
Dim.: 3 x 31.5 x 18
BASE: 125 / 250 €

764 — MANUEL CABRAL (SÉC.XX) 
“Moliceira”. Técnica mista sobre papel. 
Assinado e datado de 1963. 
Dim.: 93 x 59 cm
BASE: 250 / 500 €

762 — ROGÉRIO AMARAL (1917-1996)
“Viela com figuras”, óleo sobre tela, assinado e datado 
1969.
Dim.: 100 x 81 cm
BASE: 1 500 / 3 000 €

765 — MANUEL CABRAL (SÉC.XX) 
“Figura feminina”. Técnica mista sobre papel. 
Assinado e datado de 1960. 
Dim.:  38,5 x 59,5 cm 
BASE: 200 / 400 €

754 — QUEIJEIRA EM PRATA 
Portuguesa do séc.XX, com base e pega em prata, 
tampa em cristal. Com contraste ‘águia’ de 833 
milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 294 g
Dim.: 12 x 29 cm
BASE: 100 / 200 €

757 — TAMBULADEIRA EM PRATA, TOPÁZIO
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração 
relevada com flores de asas perdidas. Com contraste 
‘águia’ de 916 milésimas, datado de 1938-1984. Sinais 
de uso.
Peso aprox.: 147.8 g
Dim.: 6.5 X 13.6 cm
BASE: 60 / 120 €

755 — MANTEIGUEIRA COM 
APRESENTADOR EM PRATA 
Portuguesa, do séc. XIX/XX, composto por prato 
apresentador em prata relevada e vazada, com 
recipiente e campânula em vidro lapidado. Com 
contraste ‘javali II’, em uso de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 833 g
Dim. max. Larg.: 18 cm
BASE: 125 / 250 €

758 — TAMBULADEIRA EM PRATA 
Portuguesa, do início 2ª metade do séc. XX, em prata 
martelada, com asas de dragões. Sem marcas ao abrigo 
do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 225 g
Dim.: 9.5 x 128 cm
BASE: 100 / 200 €

756 — PEQUENA TERRINA COM 
APRESENTADOR EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, decorada com motivos 
vegetalistas e florais, com contraste (Águia 925) datada 
de 1985-2021.
Peso aprox.: 384.9 g 
Dim.:  11 x 14 cm
BASE: 150 / 250 €

759 — FRUTEIRO EM PRATA 
Portuguesa do séc.XX, decoração relevada com 
elementos vegetalistas. Com contraste ‘águia’ de 833 
milésimas, datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 374 g
Dim.: 10 x 29 cm
BASE: 150 / 300 €
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772 — FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 
(N.1947)
Duas técnicas mistas sobre papel. Assinados e datado 
de 2011. Dim.: 21 x 29 cm 
BASE: 300 / 500 €

775 — LUÍSA PENHA (N.1958)
Duas técnicas mistas sobre papel. Assinadas. 
Dim.: 60 x 39 cm. 
BASE: 300 / 500 €

773 — FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 
(N.1947)
Técnica mista sobre papel. Assinado e datado de 1975. 
Dim.: 36 x 27 cm 
BASE: 250 / 500 €

776 — LUÍSA PENHA (N.1958)
Duas técnicas mistas sobre papel. Assinadas. 
Dim.: 41 x 28 cm
BASE: 300 / 500 €

774 — MIGUEL D’ALTE (1954-2007)
Óleo sobre tela. Assinado e datado de 1984 Lisboa. 
Dim.: 34 x 20 cm 
BASE: 250 / 500 €

777 — LUÍSA PENHA (N.1958)
Três técnicas mistas sobre papel. Assinadas. 
Dim.: 44 x 31 cm
BASE: 450 / 600 €

766 — CARLOS MESQUITA (n.1961)
Óleo sobre tela. Não assinado. 
Dim.: 97 x 130 cm.

Nota: a presente obra integrou a Exposição “Colecção 
Ernst Lieblich”, Museu do Douro, Peso da Régua, 
Outubro-Dezembro de 2010/  Fundação D. Luís I, 
Cascais, Fevereiro-Maio de 2012, encontrando-se 
reproduzida no respectivo catálogo, p. 55.
BASE: 750 / 1 500 €

769 — FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 
(N.1947)
Técnica mista sobre papel. Assinado e datado de 2012. 
Dim.: 24 x 30 cm
BASE: 150 / 300 €

767 — CARLOS MESQUITA (n.1961)
Óleo sobre tela. Não assinado. 
Dim.: 97 x 130 cm

Nota: a presente obra integrou a Exposição “Colecção 
Ernst Lieblich”, Museu do Douro, Peso da Régua, 
Outubro-Dezembro de 2010/  Fundação D. Luís I, 
Cascais, Fevereiro-Maio de 2012, encontrando-se 
reproduzida no respectivo catálogo, p. 55.
BASE: 1 000 / 2 000 €

770 — FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 
(N.1947)
Técnica mista sobre papel. Assinado e datado de 1985. 
Dim.: 14 x 35 cm
BASE: 400 / 600 €

768 — DAROCHA (n. 1945)
Óleo sobre tela. Assinado. 
Dim.: 89 x 130 cm 
BASE: 750 / 1 000 €

771 — FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 
(N.1947)
Técnica mista sobre papel. Assinado e datado de 1971. 
Dim.: 24 x 31 cm
BASE: 250 / 500 €
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784 — CÓMODA ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de vinhático, com 
três gavetas e dois gavetões.
Dim.: 87 x 111 x 52 cm. 
BASE: 250 / 400 €

787 — ARMÁRIO LOUCEIRO
Português do séc. XIX, em madeira de mogno e raiz de 
mogno. Parte superior com duas portas em vidro. Parte 
inferior com duas gavetas e duas portas. Ferragens em 
metal. Sinais de uso. 
Dim.: 227 x 134 x 62 cm
BASE: 500 / 750 €

785 — CÓMODA D. MARIA 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de vinhático com 
vistas em pau-santo, com três gavetas e três gavetões. 
Sinais de uso. 
Dim.: 96 x 125 x 59 cm. 
BASE: 400 / 750 €

788 — ARMÁRIO LOUCEIRO ROMÂNTICO 
Português do séc.XIX, em madeira de castanho. Corpo 
superior com duas portas em vidro e duas prateleiras. 
Parte inferior com três gavetas. 
Dim.: 207 zx 120 x 64 cm
BASE: 400 / 600 €

786 — SIDEBOARD 
Português do séc.XX, folheado a madeira de mogno. 
Tampo de formato rectangular, com uma gaveta e duas 
portas. 
Dim.. 95 x 170 x 53 cm. 
BASE: 250 / 500 €

789 — MESA DE SALA DE JANTAR
Portuguesa, do séc. XIX, em madeira de mogno, tampo 
oval assente sobre seis pés torneados com rodízios. 
Com quatro tábuas de aumento. Sinais de uso. 
Dim.: (fechada) 77x 150 x 127 cm; (aberta) 77 x 314 x 
127 cm.    
BASE: 600 / 1 000 €

778 — MESA DE PÉ DE GALO ESTILO  D. JOSÉ 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de pau-santo com 
entalhamentos. Tampo redondo ondulado basculante 
moldurado por gradinha. 
Dim.: 74 x 60 cm.
BASE: 400 / 600 €

781 — MESA DE APOIO 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de pau-santo e  
folheado, com embutidos. 
Dim.: 75 x 60 cm. 
BASE: 200 / 300 €

779 — MESA COSTUREIRA ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de mogno e raiz 
de mogno. Tampo de levantar ondulado, moldurado por 
rebaixo, suportes em forma de coluna, pés recortados.
Dim.: 68 x 53 x 38 cm. 
BASE: 100 / 200 €

782 — CÓMODA ESTILO D. JOSÉ 
Portuguesa do séc.XX, em madeira de pau-santo com 
duas gavetas e um gavetão.
Dim.: 85 x 105 x 47 cm. 
BASE: 500 / 750 €

780 — MESA COSTUREIRA ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de mogno e raiz 
de mogno. Tampo de levantar ondulado, moldurado por 
rebaixo, suportes em forma de coluna, pés recortados.
Dim.: 79 x 70 x 45 cm. 
BASE: 100 / 200 €

783 — CÓMODA
Portuguesa do séc. XIX, em madeira pau-óleo com 
molduras em pau-santo, com três gavetas e três 
gavetões. Pés torneados, puxadores em madeira. Tampo 
com manchas e sinais de uso.
Dim.: 109 x 135 x 68 cm. 
BASE: 500 / 800 €
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796 — TAÇA “FOLHA DE TABACO”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada e dourada marca nº 37 (1980-1992), 
encomenda Mottahedeh. 
Dim.: 10 x 20 cm. 
BASE: 75 / 120 €

799 — POTE COM TAMPA 
Em porcelana da Vista Alegre. Decoração policromada e 
dourada com figuras orientais.
Marca em uso Nº 29 (1922-1947). 
Dim. Alt.: 42 cm
BASE: 200 / 500 €

797 — PAR DE CASTIÇAIS “PALÁCIO DE SÃO 
LOURENÇO-FUNCHAL”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada e dourada, marca nº 38 (1992-1997). 
Alt.: 17 cm
BASE: 100 / 200 €

800 — SÃO JOSÉ COM MENINO JESUS 
Escultura em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, 
decoração policromada e dourada. Vara em prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Defeitos nos pés do 
menino. Marca nº 23 (1881-1921). 
Dim. Alt.: 24 cm. 
BASE: 500 / 750 €

798 — CANUDO COMEMORATIVO 
Do VI centenário do nascimento do Infante D. Henrique, 
porcelana da Fábrica da Vista Alegre. Decoração 
policromada e dourada com armas do Infante D. 
Henrique
marca nº 38 (1992-1997), base com inscrição VI 
CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO INFANTE DOM 
HENRIQUE - 1394-1994 - EDIÇÃO ESPECIAL. 
Alt.: 21 cm.
BASE: 50 / 100 €

801 — TRAVESSA “AMERICAN EAGLE”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada e dourada “Águia”.
marca nº 38 (1992-1997), encomenda Mottahedeh. 
Dim.: 3,5 x 25,5 x 24 cm. 
BASE: 100 / 200 €

790 — MESA DE SALA DE JANTAR
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de mogno, com 
tampo rectangular, pernas torneadas. Duas tábuas de 
extensão. Dim.: 78 x 226 x 109 cm.
BASE: 500 / 800 €

793 — CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS E 
CANAPÉ D. MARIA 
Português do séc. XIX, em madeira de pau-santo com 
embutidos. Assentos em palhinha. Sinais de uso. 
Dim.: (canapé) 92 x 169 x 52 cm; (cadeira) 93 x 47 x 
39 cm
BASE: 1 500 / 2 000 €

791 — MESA DE SALA DE JANTAR
Portuguesa, do incío do séc. XX em madeira de mogno, 
assente sobre quatro pés lisos. Pequenos defeitos.
Dim.: 79 x 195 x 113 cm
BASE: 300 / 500 €

794 — MELRO 
Escultura em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, 
Marca  Nº 31 em uso (1924-1947).
Dim.: 24,5 x 15 cm. 
BASE: 50 / 100 €

792 — MESA DE ABAS 
Portuguesa do séc.XIX, em vinhático e outras madeiras, 
tampo de formato circular, cintura com duas gavetas, 
pernas torneadas. Defeitos. 
Dim.: (fechada) 75 x 120 x 49 cm
BASE: 250 / 500 €

795 — CONJUNTO DE CINCO CANUDOS
Em porcelana da Vista Alegre, decoração policromada, 
moldada, com Escudos de Armas Portuguesas. 
“Comemorativos do V Centenário da Descoberta do 
Brasil por Pedro Álvares Cabral 1500-2000”. Marca N. 
40 em uso no ano de 1999.
Alt.: 21 cm
BASE: 300 / 500 €
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808 — JESUS CRISTO CRUCIFICADO 
Cruz em madeira exótica, com escultura portuguesa do 
séc. XIX, entalhado em marfim. Sinais de uso. 
Dim. Alt.: (cristo) 16 cm; (total) 45 cm
BASE: 400 / 600 €

811 — OKIMONO “ANCIÃO”
Escultura Japonesa, período Meiji (1868-1912), em 
marfim entalhado. 
Alt.: 19 cm.
BASE: 600 / 1 000 €

809 — SAGRADO CORAÇÃO JESUS 
Escultura portuguesa do séc.XIX, em marfim. 
Alt.: 19 cm. 
BASE: 250 / 400 €

812 — PAR DE JARRAS EM  MARFIM 
Europa do início do séc.XX, em marfim com aplicações 
em prata. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. 
Alt.: 22 cm. 
BASE: 250 / 400 €

810 — SAGRADA FAMÍLIA
Europa, da primeira metade do séc. XX. Composta por 
Nossa Senhora, São José  em madeira policromada e 
dourada com cabelos, pés e mãos em marfim. Menino 
Jesus em marfim com base em madeira, pintada e 
dourada. Pequenas falhas na policromia.
Dim. Alt.: (nossa senhora) 24 cm; (São José) 28 cm; 
(Menino Jesus) 16 cm.
BASE: 500 / 1 000 €

813 — HIPOPÓTAMO 
Escultura em marfim do início do séc.XX. 
Dim.: 10 x 25 cm. 
BASE: 400 / 600 €

802 — QUATRO PEÇAS DA VISTA ALEGRE 
“BLUE CANTON”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, composto por: 
vaso, castiçal, prato coberto e saladeira. Marca nº 37 
(1980 - 1992) encomenda Mottahedeh. 
Dim.: (maior) 22 cm. 
BASE: 250 / 400 €

805 — PRATO 
Em porcelana do séc. XIX da Fábrica da Vista Alegre , 
tendo ao centro Brasão do Rei D. Carlos e Rainha D. 
Amélia.Marcado VA a azul. Cabelos.
Diâm.: 24 cm.
BASE: 50 / 100 €

803 — TALHA CASTANHEIRA E GARRAFA 
“IMARI”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada e dourada. 
marca nº 36 (1980-1992). 
Alt.: (talha) 30 cm. 
BASE: 75 / 150 €

806 — MENINO JESUS 
Escultura europeia, do séc. XIX em marfim.
Dim. Alt.: 5,5 cm
BASE: 100 / 200 €

804 — PAR DE JARRAS 
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
relevada, policromada e dourada com motivos florais. 
Marca Nª 36 em uso (1980-1992). 
Dim.: 30 x 27 cm
BASE: 100 / 200 €

807 — JESUS CRISTO CRUCIFICADO 
Escultura indo-Portuguesa do séc.XVIII, em marfim. 
Cruz em madeira entalhada.
Alt.: (cristo) 18 cm.; Alt.: (total) 51 cm. 
BASE: 200 / 400 €
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820 — AGNUS DEI 
Escultura portuguesa do séc.XVIII, em madeira entalhada 
e dourada. O Cordeiro está representado deitado sobre 
livro em tons de encarnado e dourado. Defeitos.
Dim.: 20 x 26 x 15 cm. 
BASE: 200 / 400 €

823 — SÃO JOAQUIM
Escultura portuguesa em madeira policromada e 
dourada, do séc. XVIII.Cara, mãos e anjos em marfim. 
Falhas e repintes na policromia.
Alt.: (escultura) 31 cm
Alt.: (total) 38,5 cm
BASE: 600 / 1 000 €

821 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira 
policromada, estofada e dourada. A figura está 
representada de pé com as mãos postas. Assente sobre 
Bola do Mundo envolta pela serpente e duas caras de 
anjos alados. Redoma em vidro. Pequenas falhas. 
Alt.: (escultura) 35 cm
Dim.: (redoma) 45 x 20 cm
BASE: 600 / 1 000 €

824 — NOSSA SENHORA E SÃO JOÃO 
EVANGELISTA
Duas esculturas de Calvário, Portuguesas, do séc. XIX, 
em terracota policromada e dourada.Bases em madeira 
marmoreada. Defeitos e falhas na policromia.
Alt.: (total) 31 cm.
BASE: 200 / 400 €

822 — SANTO ANTÓNIO COM O MENINO 
JESUS
Portugues, do séc. XVIII, em madeira policromada e 
dourada. Pequenas falhas na policromia e repintes. 
Dim. Alt.: 29 cm
BASE: 200 / 400 €

825 — NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira 
policromada, estofada e dourada. A figura está 
representada de pé com as mãos postas, assente sobre 
o Crescente Lunar, nuvens e cabeças de anjos alados. 
Assente sobre base marmoreada. Resplendor sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. Falhas na policromia.
Alt.: (escultura) 28 cm
Alt.: (total) 33 cm
BASE: 400 / 600 €

814 — PAR DE ÂNFORAS D. MARIA 
Portuguesas do séc.XIX, em madeira entalhada e 
dourada. Adaptadas a candeeiros eléctricos. 
Alt.: 26,5 cm.
BASE: 100 / 200 €

817 — ELEMENTO EM TALHA 
Português do séc.XIX/XX, em madeira de nogueira 
entalhada. Vestígios de Xilófagos. 
Dim.: 57 x 30 cm. 
BASE: 100 / 200 €

815 — PAR DE APLIQUES DE PAREDE
Em talha dourada do séc.XVIII com aplicações em chapa. 
Faltas e defeitos.
Dim.: 31 x 19 cm.
BASE: 150 / 250 €

818 — MÍSULA
Portuguesa, do séc. XVIII em madeira entalhada e 
dourada. Pequenas falhas.        
Dim.: 32 x 24 x 23 cm.
BASE: 250 / 400 €

816 — ELEMENTO EM TALHA 
Português, do séc. XIX, em madeira entalhada e 
dourada. Defeitos.
Dim.: 28 x 70 x 20 cm. 
BASE: 100 / 200 €

819 — ELEMENTO EM TALHA
Português, do séc. XVIII em madeira entalhada, dourada 
e pintada.
Pequenas falhas.
Dim.: 39 x 37 cm.
BASE: 150 / 250 €
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832 — DUAS BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão curvo e ponteiras 
com borracha, com decoração relevada com elementos 
vegetalistas, e madeira, uma pintada. Ambas com 
contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-
1998. Sinais de uso.
Dim. alt.: (total)  88cm
BASE: 150 / 300 €

835 — DUAS BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão cónico e ponteiras 
com borracha, com decoração relevada com elementos 
vegetalistas, e madeira pintada. Ambas com contrastes 
‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-2021. 
Sinais de uso.
Dim. alt.: (total) 86; 88 cm
BASE: 120 / 250 €

833 — DUAS BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão curvo e ponteiras 
com borracha, com decoração relevada com elementos 
vegetalistas, e madeira pintada. Ambas com contrastes 
‘águia A‘ de 835 milésimas, datados de 1985-1998. 
Sinais de uso.
Dim. alt.: (total) 89; 94 cm
BASE: 120 / 250 €

836 — PAR DE BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão reto e ponteiras 
com borracha, com decoração relevada com elementos 
zoomórficos, e madeira pintada. Ambas com contrastes 
‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-2021. 
Sinais de uso.
Dim. alt.: (total) 87; 88 cm
BASE: 150 / 300 €

834 — DUAS BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão curvo e de bola, com 
e ponteiras com borracha, com decoração relevada com 
elementos vegetalistas, e madeira pintada. Ambas com 
contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-
1998. Sinais de uso.
Dim. alt.: (total)  88, 91.5 cm
BASE: 150 / 300 €

837 — TRÊS BENGALAS
Inglesas do séc. XIX/XX, em madeira em forma de 
animais. 
Dim. Alt. (maior): 94 cm
BASE: 150 / 200 €

826 — NOSSA SENHORA COM O MENINO 
JESUS
Escultura portuguesa, do séc. XVIII, em madeira 
policromada, estofada e dourada. A figura está 
representada de pé, segurando  Menino Jesus com a 
mão esquerda . O Menino Jesus segura com as duas 
mãos a Pomba do Espírito Santo. Faltas e defeitos.
Alt.: (total) 31 cm.
BASE: 75 / 150 €

829 — CALVÁRIO 
Esculturas  portuguesas, do séc. XVIII em madeira 
entalhada e policromada, resplendores em prata,  Cruz 
e base em madeira entalhada,vazada e dourada. Figuras 
de Jesus Cristo Crucificado, Nossa Sra. das Dores e São 
João Evangelista.Resplendores e placa sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c. Pequenos defeitos. 
Dim: Alt.: (Cristo) 32 cm; Alt.: (total): 92 cm;
(Nossa Sra Dores total) 40 cm; (S. João total) 44 cm
Peso.: (resplendores) 9,5 gr.
BASE: 600 / 800 €

827 — NOSSA SENHORA E SÃO JOÃO 
EVANGELISTA
Duas esculturas de Calvário, Portuguesas, do séc. XIX, 
em madeira policromada e dourada. Faltas e defeitos.
Alt.: (total) 24 cm.
BASE: 250 / 500 €

830 — BENGALA
Europa do séc. XIX/XX com castão em metal folheado 
a ouro, decorado com motivos vegetalistas, com 
monograma ‘AM’. Marcado e numerado ‘189’.
Dim.: (total) 89 cm
BASE: 100 / 200 €

828 — CALVÁRIO 
Português do séc. XIX, composto por Jesus Cristo, Nossa 
Senhora e São João. Esculturas em madeira. Cruz e 
bases em madeira dourada e entalhada. Resplendores 
em prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 
120-2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Defeitos nos dedos. 
Alt.: (Cristo) 25 cm.
(total) 74 cm.
(esculturas) 29 cm. 
BASE: 600 / 1 000 €

831 — DUAS BENGALAS COM PRATA
Portuguesas, do séc. XX, de castão de bola e ponteiras 
com borracha, com decoração relevada, e madeira 
exótica. Ambas com contrastes ‘águia A‘ de 835 
milésimas, datados de 1985-1998. Sinais de uso.
Dim. alt.: (total)  88cm
BASE: 150 / 300 €
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844 — TRÊS SALVAS EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, em prata estampada com 
abas relevadas com volutas, conchedos e elementos 
vegetalitas, uma funda. Com contrastes ‘águia’ de 833 
milésimas, datados de 1938-1984. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 516 g
Dim. Larg.: 24.5 a 28 cm
BASE: 200 / 400 €

847 — DUAS LEITEIRAS EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com 
volutas, concheados e elementos vegetalistas, com 
contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-
2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 636.5 g
Dim. alt.:  cm
BASE: 200 / 400 €

845 — TRÉS PEÇAS EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração 
relevada, composto por: cinzeiro, concha e castiçal. Com 
contraste ‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1887-
1937. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 178 g
Dim. Larg.: 9.5; 12.5 cm; (Alt. castiçal) 31 cm
BASE: 70 / 140 €

848 — TRÊS PEQUENAS JARRAS EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com 
volutas, gomados, concheados e elementos vegetalistas, 
com contrastes ‘águia‘ de 835 e 925 milésimas, datados 
de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 576.5 g
Dim. alt.:  16.5 a 20 cm
BASE: 180 / 350 €

846 — DOIS FRUTEIROS EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata com decoração 
relevada, com volutas e concheados. Com contraste 
‘águia’ de 833 milésimas, datado de 1938-1984. Sinais 
de uso.
Peso aprox.: 484.2 g
Dim. Larg.: 29; 25 cm
BASE: 190 / 380 €

849 — PEQUENA CAFETEIRA EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com 
gomados e elementos vegetalistas, com contrastes 
‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-2021. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 376.5 g
Dim.:  18 X 23 cm
BASE: 125 / 250 €

838 — PRATO EM PRATA COM ÁGUIA, 
BAPTISTA 
Portuguesa da 2ª metade do séc. XX, em prata com 
decoração central de águia cinzelada. Com contraste 
‘Águia 916’, 1º título datado de 1938-1984 da Casa 
Baptista, Passos Manuel 2, Porto. Sinais de uso, 
inscrição no reverso ‘8-10-1980’.
Peso aprox.: 290 g
Dim.: 22 cm
BASE: 125 / 250 €

841 — TAÇA E DUAS CAIXAS EM PRATA 
Oriente do séc. XIX/XX, composto por: taça oval com 
decoração cinzelada de reservas gomadas, elementos 
vegetalistas e dragões e duas caixas com tampas, uma 
articulada, decoradas com folhagens de bambus figuras 
humanas e elementos zoomórficos (aves e tartarugas). 
Sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 
15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, 
uma caixa com monograma. 
Peso aprox.: 394 g
Dim.: (larg.) 27.5 a 6 cm
BASE: 150 / 300 €

839 — MOLHEIRA EM PRATA, PEDRO 
BATISTA
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata 
relevada com asas perdida, com bordo relevada. Com 
contraste ‘águia’ de 833 milésimos em uso desde 1938-
1984 e marca da Casa Pedro Batista, Porto. Sinais de 
uso. 
Peso aprox.: 316 g
Dim.: 11.5 x 19 cm
BASE: 75 / 150 €

842 — FRUTEIRO E TRÊS PEQUENAS SALVAS 
EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, em prata relevada e lisa com 
contrastes águia A’ de 925 milésimas, datado de 1985-
98. e salvas aparentemente sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c. Amolgadelas.
Peso aprox.: 368.2 g
Dim.: (maior) 7 x 21 cm
BASE: 100 / 200 €

840 — TRÊS PEÇAS EM PRATA
Portuguesas do séc. XIX/XX, em prata com decoração 
relevada de grinaldas, concheados e motivos 
vegetalistas, uma com contraste ‘águia A’ de 835 
milésimas em uso 1985-1998, e as outras duas com 
javali II’ de 833 milésimas datado de 1887-1937. Sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 496 g
Dim.: (maior) 22,5x  cm
BASE: 150 / 300 €

843 — SALVA BILHETEIRA EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, em prata com aba relevada 
com flores em relevo.  Com contraste ‘javali II’ de 833 
milésimas, datado de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso aprox.: 396.1 g
Dim Larg.: 30.5 cm
BASE: 150 / 300 €
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856 — GARRAFA COM PEGA “ARMAS DE 
PORTUGAL”
Portuguesa do séc. XX, em cristal gravado e moldado 
Atlantis. 
Alt.: 37 cm
BASE: 75 / 150 €

859 — PAR DE JARRAS
Europa do séc. XIX, em vidro opalino, com decoração 
policromada de flores. 
Alt.: 26 cm
BASE: 75 / 150 €

857 — PAR DE CASTIÇAIS 
Portugueses do séc.XX, em cristal da  ATLANTIS. 
Marcados. Alt.: 18 cm
BASE: 75 / 150 €

860 — DUAS CANECAS COM DEPÓSITO 
REFRESCADOR 
Europa do séc. XIX/XX, em vidro fosco e moldado. 
Dim.: (Alt.) 27,5 cm. 
BASE: 100 / 185 €

858 — CENTRO DE MESA, ATLANTIS 
Português do séc. XX em cristal da marca Atlantis.
Dim.: 8 x 24 cm
BASE: 100 / 200 €

861 — JARRA 
Europeia, do início do séc. XX em vidro colorido em tons 
de azul, decorada com motivos florais.
Alt.: 38 cm
BASE: 70 / 120 €

850 — CINCO XÍCARAS E PIRES EM PRATA
Portuguesa, do séc. XX, com decoração relevada com 
gomados composto por: cinco xícaras e seis pires, com 
contrastes ‘águia‘ de 835 milésimas, datados de 1985-
2021. Sinais de uso douradas no interior. 
Peso aprox.: 624.3 g
Dim. larg.: 7.5; 11.5 cm
BASE: 190 / 380 €

853 — LOTE DE MOEDAS EM PRATA
Constituído por: Dez Centavos de 1915 (25 moedas), 
Cinquenta Centavos 1921/1926 (55 moedas), Um 
Escudos 1910/1915 (4 moedas) Dois Escudos e 
Cinquenta Centavos 1932/1951 (115 moedas), Cinco 
Escudos 1932/1951 (113 moedas), Dez Escudos 
1932/1960 (115 moedas). Moedas comemorativas, 
diversas de Vinte Escudos, Cinquentas Escudos, Cem 
Escudos, Duzentos e Cinquenta Escudos, Quinhentos 
Escudos e Mil Escudos.
BASE: 3 000 / 6 500 €

851 — SALVA EM PRATA
Português, do séc. XIX/XX, com decoração relevada com 
volutas e elementos vegetalistas. Sem marcas ao abrigo 
do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 674 g
Dim. larg.:  36 cm
BASE: 200 / 400 €

854 — SERVIÇO DE COPOS PARA DOZE 
PESSOAS
Europeu, do séc. XX cristal, composto por copos de 
água, copos de vinho tinto, copos de vinho branco, 
flutes de vinho branco, flutes de vinho tinto decoração 
lapidada colorida.
Alt.: 22 cm
BASE: 3 000 / 5 000 €

852 — LOTE CINCO MOEDAS EM PRATA
Português em prata de 925 milésimas, composto por: 
uma de 1000 esc. alusiva à comemoração do ano 
internacional dos oceanos- Expo 98 (1998); duas de 
2.5 euros, dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008); 
uma de 500 esc. do Centenário da morte de ‘Eça de 
Queiroz’ (2000) e por fim, uma de 8 euros, alusiva ao 
alargamento da União Europeia de 2004. Todas em 
estojo, com caixa e documentos da INCM.
Peso prata aprox.: 96.1 g
Dim.: 28 a 40 mm
BASE: 50 / 100 €

855 — PARTE DE SERVIÇO DE COPOS DE 
JANTAR MODELO BOURBON
Francês do séc.XX, cristal de possivelmente Baccarat, 
composto por: 11 copos de água, 2 garrafas com tampa, 
1 frutero, 1 taça, 1 queijiera, 1 prato de doce, 11 copos 
de champanhe, 11 copos de licor, 7 copos de vinho do 
Porto, 6 copos de aperitivo. Pequenas falhas. 
Alt.: (garrafa) maior 18 cm
BASE: 500 / 1 000 €
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868 — LUSTRE DE DOZE LUMES 
Francês do séc. XIX, estrutura em bronze com pingentes 
em vidro e cristal lapidado.
Dim. Alt.: 80 cm 
BASE: 1 000 / 2 000 €

871 — “NOSSA SENHORA DO AMOR”
Óleo sobre madeira, escola europeia do séc. XIX. 
Dim.: 58,5 x 48 cm
BASE: 125 / 200 €

869 — CANDEEIRO DE MESA DE QUATRO 
LUMES 
Europa do séc. XIX, em metal doutrado e cristal moldado 
com pingentes. Pequenos defeitos. 
Dim. Alt.: 61 cm
BASE: 250 / 500 €

872 — “SÃO JORGE”
Escola europeia do séc. XIX, óleo sobre chapa. Defeitos. 
Dim.: 84 x 58 cm. 
BASE: 250 / 400 €

870 — ESCOLA ITALIANA DO SÉC. XVII
“Enterro de Jesus”. Óleo sobre madeira. 
Dim.: 19 x 18 cm
BASE: 600 / 1 000 €

873 — SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Óleo sobre tela assinado. 
Dim. 77 x 54 cm
BASE: 750 / 1 250 €

862 — CAIXA GUARDA-JÓIAS
Europa do séc. XIX/XX, em vidro azul cobalto, aplicações 
e base em metal, decorada com elementos florais a 
dourado. 
Dim.: 21 x 16 x 27 cm.
BASE: 100 / 180 €

865 — DOIS CANDEEIROS A PETRÓLEO 
Europa do séc.XIX, em metal e vidro, dourado e pintado.  
Globos em vidro, chaminé em vidro. 
Um com defeito no vidro. 
Alt.: (maior) 60 cm
BASE: 75 / 200 €

863 — PAR DE CANDEEIROS A PETRÓLEO 
Europa do séc.XIX/XX, em porcelana policromada com 
motivos florais. Montagens em metal dourado globos, 
em vidro fosco gravado, chaminés em vidro. 
Alt.: 82,5 cm 
BASE: 200 / 400 €

866 — CANDEEIRO A PETRÓLEO
Europa do séc. XX, em vidro coalhado com decoração 
policromada com motivos florais. 
Tulipa e chaminé em vidro. Desgastes.
Dim. Alt.: 49 cm
BASE: 75 / 120 €

864 — CANDEEIRO A PETRÓLEO 
Europa do séc.XIX, em alabastro e metal relevado. 
Depósito em vidro.
Defeitos. Alt.: 75 cm
BASE: 50 / 100 €

867 — ESPELHO DE MESA VENEZIANO
Italiano, do séc. XIX/XX, vidro biselado,moldura em 
madeira revestida a espelho gravado a ácido. 
Pequenas falhas. 
Dim.: 47 x 29 cm
BASE: 150 / 250 €
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880 — “MENINA COM HARPA” 
Europa do séc.XIX. Gravura colorida sobre papel. 
Pequenos defeitos. 
Dim.: 81 x 64 cm 
BASE: 150 / 300 €

883 — MESA DE REBATER NAPOLEÃO 
Francesa do séc.XIX (2ª metade), em madeira 
integralmente lacada a negro, decoração policromada e 
dourada com figuras. Defeitos. 
Dim.: 75 x 72 cm
BASE: 250 / 400 €

881 — “LE COUCHÉ DE LA MARRIÉE”
Europa do séc.XX, gravura sobre papel. Moldura em 
madeira entalhada e dourada. Defeitos. 
Dim.: 52 x 37 cm
BASE: 100 / 200 €

884 — MESA DE REBATER 
Oriental do séc. XIX, em madeira lacada e dourada, 
decorada com figuras orientais em relevo. Defeitos. 
Dim.: 71 x 60 x 44 cm
BASE: 250 / 500 €

882 — MESA DE CENTRO ESTILO LUÍS XVI
Portuguesa do séc.XX, em madeira entalhada e dourada.  
Tampo oval com mármore.
Sinais de uso. 
Dim.: 76 x 75 x 55 cm
BASE: 200 / 400 €

885 — MESA DE APOIO 
Portuguesa do final do séc. XIX, em madeira escurecida, 
assente sobre três pés decorados com animais 
fantásticos. Defeitos no tampo. 
Dim.: 84 x 40 x 40 cm
BASE: 150 / 250 €

874 — SANTA FILOMENA COM O MENINO 
JESUS 
Escola Cusquenha do séc.XIX. Óleo sobre tela. 
Dim.: 59 x 38 cm
BASE: 200 / 300 €

877 — ESCOLA EUROPEIA 
“Natureza Morta”. Óleo sobre tela do séc.XIX. Assinado. 
Dim.:  73 x 95 cm 
BASE: 500 / 1 000 €

875 — OFICINA CONVENTUAL
Dois óleos sobre tela, do séc. XVIII representando a 
“Anunciação a Maria” e “Casamento de José e Maria”.
Um assinado (?) “De Bento”. Pequenos restauros e 
reentelados. Não emoldurados.
Dim.: (cada) 60 x 47,5 cm
BASE: 750 / 1 250 €

878 — ESCOLA EUROPEIA 
“Natureza-Morta”. Óleo sobre tela. Asssinado e datado 
de 1892. Pequena falha na tela.
Dim.: 37 x 45 cm. 
BASE: 300 / 600 €

876 — ESCOLA EUROPEIA 
“Natureza Morta”. Óleo sobre tela do séc.XIX. Assinado. 
Dim.: 73 x 93 cm
BASE: 250 / 500 €

879 — MARINHA 
Óleo sobre tela, assinado. Assinatura não identificada.
Dim.: 20 x 24,5 cm
BASE: 100 / 200 €
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892 — PAR DE MESAS DE APOIO  MEIA-LUA 
Portuguesas do séc.XX, em madeira de pau-santo e 
folheado com embutidos. 
Dim.: 73 x 58  x 30 cm 
BASE: 200 / 400 €

895 — MESA DE APOIO ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc. XIX, em mogno,  coluna central 
torneada, base recortada.
Dim.: 80 x 63 x 53 cm. 
BASE: 200 / 400 €

893 — CÓMODA D. MARIA 
Portuguesa do séc.XX, em madeira de pau-santo com 
embutidos. Com duas gavetas e dois gavetões- Sinais 
de uso. Dim.: 90 x 104 x 50 cm
BASE: 200 / 400 €

896 — DUAS COLUNAS 
Portuguesas do séc.XIX/XX, em madeira de mogno 
entalhada. 
Alt.: (maior) 151 cm
BASE: 250 / 400 €

894 — TOUCADOR DE CÓMODA 
Português do séc.XX, em madeira de mogno e pau-
cetim, com espelho e três gavetas. 
Dim.: 65 x 67 x 25 cm 
BASE: 75 / 100 €

897 — PAR DE CADEIRAS DE COSTURA
Portuguesas do séc.XIX, em madeira de mogno 
entalhada e vazada. Assentos estofados.
Dim.: 74 x 44 x 38 cm. 
BASE: 100 / 200 €

886 — SECRETÁRIA ESTILO LUÍS XV 
Francesa, do séc.XIX/XX, em madeira de pau-santo e 
marchetaria de mogno, de linhas curvas com tampo de 
rebater, interior com escaninhos, ferragens e aplicações 
em bronze relevado, pernas curvas. 
Dim.: 94 x 76 x 44 cm
BASE: 500 / 750 €

889 — MESA DE APOIO 
Portuguesa do séc.XIX, estilo victoriano, em madeira 
nogueira e folheado de raiz de nogueira com embutidos 
em pau-cetim. 
Dim.: 68 x 90 x 48 cm
BASE: 400 / 600 €

887 — VITRINE
Portuguesa, do séc. XX em madeira de mogno com 
aplicação em metal representnado motivos vegetalistas. 
Assente sobre quatro pés lisos, ligados por travessas. 
Sinais de uso.
Dim.: 82 x 60 x 42 cm
BASE: 150 / 250 €

890 — MESA DE ENCOSTAR MINIATURA D. 
JOSÉ
Portuguesa do séc. XIX, em madeira devinhático  
com uma gaveta simulando duas. Decorada com 
motivos vegetalistas,assente sobre quatro pés curvos 
terminando em  enrolamento. Ferragens em metal. 
Sinais de uso.
Dim.: 57 x 60 x 46 cm
BASE: 150 / 250 €

888 — MESA DE APOIO COM TAMPO 
REDONDO 
Inglesa do séc.XX, em madeira de  mogno e raiz de 
mogno. 
Dim.: 74 x 60 cm 
BASE: 100 / 200 €

891 — TOUCADOR ESTILO IMPÉRIO 
Português do séc. XIX, em madeira de mogno, com 
espelho basculante de formato quadrangular, suportes 
recortados em ‘S’. Sinais de uso, defeitos. 
Dim.: 172 x 96 x  47 cm
BASE: 600 / 1 000 €
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904 — PAR DE CANDELABROS DE QUATRO 
LUMES
Franceses, do final do séc. XIX em bronze dourado. 
Decoração com motivos vegetalistas, figuras feminas 
e putti segurando peixe. Falta um lume num dos 
candelabros e desgastes nos dourados.
Alt.: 53 cm
BASE: 150 / 250 €

907 — GRUPO ESCULTÓRICO
Europa do séc. XX, em antimónio dourado. 
Dim.: 40 x 21 cm
BASE: 250 / 500 €

905 — CANDEEIRO DE MESA
Francês, do séc. XX em bronze de arte com tulipa em 
vidro.
Dim.: ( alt ) 67 cm.
BASE: 250 / 400 €

908 — “VEADO”
Escultura europeia do séc.XX, em antimónio. 
Assente sobre base de mármore. 
Dim.: (escultura) 30 x 42 cm
BASE: 125 / 200 €

906 — CHARUTEIRA GIRATÓRIA
Francesa estilo Napoleão III, em madeira com aplicações 
em metal dourado e relevado.
Dim.: 33 x 22 cm
BASE: 100 / 150 €

909 — GALO CANTANDO 
Escultura em faiança Francesa do séc.XX. Decoração 
policromada. Pequena falha.
Dim.: 57 x 41 cm. 
BASE: 200 / 400 €

898 — MÓVEL APARADOR ROMÂNTICO 
Português do séc.XIX, em madeira de mogno com 
entalhamentos. Com duas gavetas e duas portas. 
Dim.: 188 x 130 x 48 cm 
BASE: 300 / 500 €

901 — ARMÁRIO 
Inglês do séc.XX,m madeira de  mogno e raiz de mogno 
com uma porta. Sinais de uso.
Dim.: 176 x 75 x 46 cm 
BASE: 300 / 400 €

899 — CÓMODA INGLESA 
Do séc.XIX, em madeira de mogno com duas gavetas e 
três gavetões. 
Dim.: 110 x 111 x 52 cm
BASE: 400 / 600 €

902 — PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XV
Franceses do séc.XIX, em bronze relevado e dourado. 
Alt.: 26 cm
BASE: 100 / 200 €

900 — CANTONEIRA 
Inglesa do séc.XX, madeira de  mogno e raiz de mogno. 
Parte superior com duas portas. Parte inferior com uma 
porta. 
Dim.: 188 x 78 x 57 cm
BASE: 250 / 400 €

903 — BUSTO FEMININO
Europa do séc.XX, escultura em bronze, assente sobre 
base em mármore. 
Dim.: (total) 34 x 14 cm
BASE: 150 / 300 €
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916 — CONCERTINA
Inglesa do séc. XIX/XX, com caixa original em madeira 
de pau-santo de formato hexagonal, forrada a veludo. 
Falta a asa da caixa.
Dim.: (caixa) 18 x 20 cm
BASE: 100 / 250 €

919 — ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-
1942)
“Ludwig van Beethoven”. Alto relevo em gesso patinado. 
Assinado e datado de 1919. Emoldurado. 
Vestígios de humidade.
Dim.:(total) 55 x 48 cm
BASE: 150 / 250 €

917 — CAIXA-TABULEIRO DE XADREZ 
CRISTAL SWAROVSKI
Austríaco, do séc. XX em cristal  Swarovski, tabuleiro e 
peças em criatal linha Silver Crystal.
Dim.: (caixa) 8 x 36 x 36 cm.
BASE: 500 / 1 000 €

920 — TRÊS PRATOS 
Ingleses do séc.XVIII, em estanho marcados CORNHILL 
- LONDON. 
Diâm.: (maior) 30,5 cm. 
BASE: 100 / 200 €

918 — JOGO DE XADREZ EM PRATA
Portuguesa, com contraste (Águia) de 835%, datado de 
1985-2020. Tabuleiro em madeira e outros materiais.
Peso.:(total peças) 726 g
Dim.: (tabuleiro)2 x 30 x 30 cm
BASE: 500 / 1 000 €

921 — RELÓGIO DE PAREDE 
Americano do séc.XX, caixa em mogno e folheado de 
mogno. Mecanismos, toca horas e meias horas em 
bordão. 
Dim.: 54 x 35 cm 
BASE: 100 / 200 €

910 — PAR DE CANDELABROS “FIGURAS 
GALANTES”
Em porcelana europeia do séc.XX, decoração relevada. 
Marcados.
Pequenas falhas. Alt.: 39 cm
BASE: 300 / 500 €

913 — PAR DE ESCULTURAS 
Em porcelana europeia do séc.XIX/XX, decoração 
policromada e relevada. Marcados. Defeitos.
Alt.: 57 cm
BASE: 250 / 500 €

911 — PAR DE JARRAS 
Em porcelana europeia do séc.XIX/XX, decoração 
policromada, reserva com cena galante.
Dim.: 33 x 17 cm. 
BASE: 100 / 200 €

914 — JÚLIO VAZ JUNIOR  (1877-1963)
Três figuras de suspensão em terracota, duas assinadas 
e datadas. Pequenas falhas.
Dim.: 22 x 20 cm
BASE: 250 / 500 €

912 — CONJUNTO DE SETE CAIXAS
Em porcelana francesa, do final do séc. XIX , cinco 
marcadas na base. Pequenos defeitos.
Dim.: (maior) 4 x 8 cm
BASE: 75 / 125 €

915 — LICOREIRO “TÂNTALO” 
Inglês, da primeira metade do séc. XX em casquinha 
com três garrafas em vidro. Decorado com gravados 
vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 37 x 20 cm
BASE: 400 / 600 €
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928 — PAR DE PRATOS BRASONADOS EM 
FAIANÇA 
Portuguesa do séc.XIX, decoração azul com Brasão ao 
centro português. 
Diâm.: 18 cm
BASE: 100 / 200 €

931 — DOIS PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do início do séc. XX fabrico atribuível a 
Coimbra. Decoração policroma tendo ao centro um 
peixe. Pequenas falhas e desgastes.
Diâm.: (maior) 32,5 cm
BASE: 75 / 150 €

929 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, possível fabrico de Estremoz, séc. XIX. 
Decoração policroma, tendo ao centro elemento 
geometrico, aba com motivos vegetalistas. 
Pequenas falhas.
 Diâm.: 31 cm
BASE: 150 / 250 €

932 — DOIS PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX, fabrico atribuído ao Juncal. 
Decoração a vinoso, com motivos geométricos tendo ao 
centro motivo vegetalista. 
Desgastes e pequena falha num.
Diâm.: (maior) 29 cm
BASE: 200 / 350 €

930 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa,  fabrico atribuído a Rocha Soares, séc. 
XVIII/ XIX, decoração policroma representando motivos 
vegetalistas e geométricos.
Diâm.: 24 cm
BASE: 50 / 100 €

933 — PRATO DE BORDO RECORTADO EM 
FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX decoração policromada, de 
bordo recortado tendo ao centro paisagem com ave.
Desgastes.
Diâm.: 37,5 cm
BASE: 125 / 250 €

922 — GARNITURE-RELÓGIO E PAR DE 
CANDELABROS 
Europa do séc.XIX, em metal amarelo, mostrador em 
esmalte branco com numeração romana, autonomia 
de oito dias, toca horas e meias horas em campainha, 
regulação da marcha no mostrador. 
Dim.: 50 x 20 x 13 cm
BASE: 250 / 400 €

925 — RELÓGIO DE CAIXA ALTA 
Francês do séc. XIX, caixa em madeira de castanho. 
Mostrador em esmalte pintado com numeração romana 
“Jeremy Girod”. Pequenos defeitos, mecanismo em 
marcha a necessitar de revisão.
Dim.: 240 x 55 x 26 cm
BASE: 250 / 400 €

923 — RELÓGIO DE MESA 
Europa do séc.XIX, em metal pintado e policromado. 
Mostrador com numeração romana. 
Degfeitos. 
Dim.: 51 x 45 cm
BASE: 100 / 200 €

926 — PRATO EM FAIANÇA 
Portuguesa, fabrico do séc. XIX. Decoração azul, aba 
com motivos vegetalistas. Ligeiros desgastes.
Diâm.: 35 cm.
BASE: 100 / 200 €

924 — RELÓGIO DE CAPELA 
Americano, do séc.XX, em madeira de castanho, vidro 
com decoração a dourado, mecanismo de molas, 
autonomia de oito dias, toca horas e meias horas 
em bordão. Marcado do fabricante Waterbury Clock 
Company. Defeitos. 
Dim.: 48,5 cm
BASE: 50 / 100 €

927 — TERRINA EM FAIANÇA 
Portuguesa do séc. XIX, em faiança provavelmente de 
Miragaia. Desgastes. 
Dim.: 26 x 30 cm
BASE: 150 / 300 €

242 243ABRIL 2022 S.DOMINGOS



940 — DOIS PRATOS 
Em cerâmica Espanhola do séc. XX, com decoração 
policromada. Assinados A Peyró.
Diâm.: 41 cm
BASE: 200 / 400 €

943 — NOSSA SENHORA DE 
APRESENTAÇÃO 
Escultura portuguesa do séC.XX,  em biscuit da Fábrica 
da Vista Alegre. Marcada.
Alt.: 32 cm. 
BASE: 100 / 200 €

941 — PAR DE VASOS 
Aústriacos do séc.XIX/XX, em cerâmica  policromada. 
Decoração com figuras e elementos vegetalistas. 
Restauros. Dim.: 16 x 21 cm. 
BASE: 150 / 300 €

944 — TRAVESSA FUNDA RECORTADA 
“VEADOS”
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre decoração 
a grisaille e dourado marca nº 39 (1997-2001), 
encomenda Mottahedeh. Nota:  inscrição: reproduction 
of a Du Paquier Platter 1730-1740. From the collections 
of the Prince of Liechtenstein. 
Dim.: 27,5 x 38,5 cm
BASE: 70 / 100 €

942 — FLOREIRA
Austríaca em biscuit desvidrado do séc. XX, decoração 
relevada com motivos neoclássicos. Marca de fabrico na 
base.Partida e colada.
Dim.: 34 x 43 cm.
BASE: 200 / 300 €

945 — DUAS BANDEJAS 
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada e dourada marca nº 38 (1992-1997), edição 
Comemorativa do Quinto Centenário da Descoberta do 
Caminho Marítimo para a Índia,  Comemoração do V 
Centenário da Descoberta do Brasil.
Dim.:  23 x 19 cm
BASE: 50 / 100 €

934 — TINTEIRO EM FAIANÇA 
Portuguesa, fabrico de Gaia, Cavaco, séc. XX. Decoração 
policroma em tons de azul, amarelo, e verde. Marcado 
na base e assinado. Faltas numa das tampas.
Dim.: 15 x 22 x 12 cm
BASE: 50 / 100 €

937 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, possível fabrico do Norte do séc. XIX, 
decoração em tons de verde, azul, laranja, vinoso e 
amarelo, aba decorada com motivos vegetalistas, tendo 
ao centro motivos  florais. Gateado.
Diâm.: 37 cm
BASE: 75 / 150 €

935 — PAINEL DE QUATRO AZULEJOS 
Hispano-árabes. Emoldurado. 
Dim.: 29 x 29 cm.
BASE: 125 / 220 €

938 — CRIADO MUDO 
Europa so séc. XIX/XX, em ferro pintado. 
Dim.: 94 x 22 cm
BASE: 300 / 600 €

936 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico de Viana séc.XVIII/XIX. Decoração 
em tons de verde, laranja, azul, amarelo e vinoso, tendo 
ao centro motivo floral ao centro. Marcado “V” a vinoso. 
Cabelo.
Diâm.: 27 cm.
BASE: 75 / 125 €

939 — PAR DE PRATOS
Em porcelana francesa, Emile Samson (1837-1913).. 
Decoração em tons de rosa com motivos vegetalistas 
tendo ao centro reserva com monograma.
Diâm.: 29 cm.
BASE: 100 / 200 €
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952 — JARRO 
Em porcelana moldada da Vista Alegre, decoração 
policromada  e dourada com paisagem fluvial e figuras 
orientais. Pequeno restauro na asa.
Alt.: 32 cm
BASE: 75 / 150 €

955 — DOIS AZULEJOS 
Europa do séc.XX, decoração policromada. 
Dim.: 15 x 15 cm
BASE: 50 / 100 €

953 — ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES - (1866-
1942)
“Flor Agreste”, “Busto de Menina”.  Escultura em biscuit 
da Fábrica da Vista Alegre. Marca nº 41 (a partir de 
2001), assinada. 
Dim.: 19 cm
BASE: 100 / 200 €

956 — PRESÉPIO
Terra Santa do séc. XIX, em madrepérola gravada, 
esculpida e vazada. 
Dim.: 9 x 10 cm.
BASE: 75 / 125 €

954 — ESCULTURA MASCULINA 
Escultura em biscuit da Fábrica da Vista Alegre, 
decoração policromada. Marca nº 36 (1980-1992) 
incisa, inscrição “Pintado à mão/ J A Capucho”.
Alt.: 13 cm. 
BASE: 50 / 100 €

957 — BALANÇA DE OURIVES 
Europa do início do séc. XX, balança de pratos em liga 
de cobre, com base em madeira.
Sinais de uso. Faltam os pesos.
Dim.: 44 x 48 x 28 cm.
BASE: 125 / 220 €

946 — SETE PEÇAS EM PORCELANA
Da Vista Alegre, Spal,PQ e NG. constituído po: Três 
saleiros, frasco, caixa, colher e prato.
Dim.: (maior) 4 x 13 cm.
BASE: 100 / 200 €

949 — SERVIÇO DE JANTAR CHÁ E CAFÉ 
Em porcelana EMA do grupo Vista Alegre, decoração 
policromada, relevada e dourada dita de lacinhos, , 
composto por: 24 pratos rasos, 12 pratos de fruta, 12 
pratos de doce, 1 saladeira, 6 travessas de tamanho 
diferentes, 1 molheira, 1 terrina, 12 chávenas de café  
com pires e 12 chávena de chá com pires, 2 leiteiras, 
bule,açuareiro e quatro pratos para bolo.
Dim.: (terrina) 20 x 37 cm.
BASE: 500 / 850 €

947 — QUATRO PEÇAS DA VISTA ALEGRE
Em porcelana da Vista Alegre, constituído por: duas 
caixas, pequena taça e covilhete. Marcas N. 36 e 38 em 
uso (1980-1987. 
Dim.: 14 x 16 cm
BASE: 75 / 100 €

950 — SERVIÇO DE CHÁ
Em porcelana EMA do grupo Vista Alegre, decoração 
a azul e dourado com motivos florais policromados, 
composto por: 1 bule, 1 leiteira, 1 açucareiro, 12 
chávenas com pires, e tigela.
Alt.: (bule) 20 cm. 
BASE: 100 / 200 €

948 — PARTE DE SERVIÇO DE JANTAR
Em porcelana europeia, do final do séc. XIX, decorados 
com reservas representandos figuras femininas e 
monograma. Constituído por: vinte e um pratos ladeiros; 
nove sopeiros; nove de doce e cinco de pão. Sinais de 
uso, três pratos com esbeiçadelas.
Diâm.: (maior) 24 cm
BASE: 500 / 1 000 €

951 — SERVIÇO DE CHÁ VISTA ALEGRE 
LACINHOS 
Em porcelana da Fábrica da Vista Alegre, decoração 
policromada, relevada e dourada dita de lacinhos, 
composto por: bule, açucareiro, leiteira, 12 chávenas 
com pires, 12 pratos de doce 2 pratos para bolo, 
manteigueira e taça de pingos.. Marca N. 32 em uso 
(1947-1968). 
Alt.: (maior) 21 cm.
BASE: 150 / 250 €
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964 — TRÊS PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX/XX, decorações policromadas 
vidradas diferentes. Pequenas falhas  e um com 
restauro.
Diâm.: (maior) 34 cm.
BASE: 50 / 100 €

967 — JARRO EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX, fabrico de Viana, decoração 
policromada e relevada com motivos florais. Marcada 
“V” a vinoso. Cabelos, faltas e defeitos. 
Alt.: 22 cm
BASE: 50 / 100 €

965 — TRÊS PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX/XX fabrico do norte, decorações 
policromadas vidradas diferentes. Dois com restauros e 
um partido e colado.
Diâm.: (maior) 36 cm.
BASE: 50 / 100 €

968 — TRÊS JARROS EM FAIANÇA
Portuguesa do séc. XIX/XX, com decorações 
policromadas com motivos florais. Pequenas falhas e 
sinais de uso.
Alt.: (maior) 23 cm
BASE: 50 / 100 €

966 — DOIS POTES COM TAMPA EM 
FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XX da Fábrica de Constância, Lisboa. 
Decorações policromada com motivos orientais e aves. 
Pequenas falhas.
Alt.: (maior) 48 cm.
BASE: 150 / 250 €

969 — CONJUNTO DE SEIS PEÇAS EM 
FAIANÇA
Portuguesa, fabrico atribuído à Real Fábrica do 
Cavaquinho séc. XIX, decoração a negro sob vidrado, 
constituído por: Cafeteira, 3 bules e 2 leiteiras. Faltas, 
defeitos e colagens.
Alt.: (maior)  29 cm
BASE: 50 / 100 €

958 — JÚLIA RAMALHO (SÉC.XX)
“Última Ceia”. Grupo escultórico em barro vidrado. 
Assinado.    
Dim: 54 x 30 cm
BASE: 150 / 300 €

961 — DOIS PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX/XX, decoração em tons de azul  
com motivos geométricos e vegetalistas. Pequenas 
falhas e defeito de fabrico num.
Diâm.: (maior) 32,5 cm
BASE: 100 / 200 €

959 — DOIS PRATOS EM FAIANÇA 
Portuguesa, fabrico de Rocha Soares, séc. XVIII/ XIX, 
decorações em tons de azul, amarelo, verde, laranja e 
vinoso,repreentando motivos vegetalistas e geométricos. 
Marcados “R”. Partidos e colados.
Diâm.: (maior) 35 cm
BASE: 100 / 200 €

962 — BARRIL PARA AGUARDENTE EM 
FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX da Fábrica da Torrinha, em 
forma de figura popular masculina sentada sobre barril. 
Decoração policromada vidrada, em tons de verde 
amarelo, azul, laranja e rosa. Torneira em metal. Falhas.
Dim.: 34 x 11,5 x 23 cm.
BASE: 750 / 1 500 €

960 — PRATO EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX, fabrico atribuído ao juncal. 
Decoração azul com motivos geométricos tendo ao 
centro motivo vegetalista. Pequenas falhas e cabelo 
extenso.
Diâm.: 34 cm
BASE: 75 / 150 €

963 — QUATRO PRATOS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX/XX possível fabrico de Coimbra, 
decorações policromadas vidrados diferentes, um com 
publicidade.Pequenas falhas, desgastes e um com 
cabelo extenso.
Diâm.: (maior) 33 cm
BASE: 50 / 100 €
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976 — SÃO TOMÁS DE AQUINO
Escultura portuguesa do séc. XIX, em madeira 
policromada e dourada.  A figura está representada de 
pé, segurando livro na mão esquerda.Assente sobre 
base em madeira pintada Faltas e defeitos, vestígios de 
xilófagos tratados.
Alt.: (escultura) 26  cm
Alt.: (total) 36 cm
BASE: 150 / 300 €

979 — SANTO ANTÓNIO COM MENINO 
JESUS 
Escultura portuguesa do séc. XVIII, em madeira 
policromada, estofada e dourada. A figura está 
representada de pé, segurando o Menino Jesus e livro 
com a mão esquerda. Resplendores  e cruz em prata. 
Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Redoma em vidro com 
base em madeira. Pequenas falhas na policromia. 
Dim.: Alt.: (escultura) 22 cm
Alt.: (total) 33 cm
BASE: 300 / 500 €

977 — SÃO LOURENÇO 
Escultura portuguesa do séc.XVII, em madeira 
policromada e dourada. Faltas e defeitos. 
Alt.: 40 cm
BASE: 150 / 300 €

980 — CALVÁRIO 
Português do séc. XVIII/XIX em madeira entalhada  
policromada e dourada, constituído por:  Cristo, São 
João Evangelista e Santa Maria Madalena. Peanhas em 
madeira, entalhada, vazada pintada e dourada.
Falhas na policromia. 
Dim. Alt.: (maior) 80  cm
BASE: 400 / 600 €

978 — MENINO JESUS 
Português do séc.XIX, em barro policromado e dourado, 
vestes em tecido. A figura está representada de pé, 
assente sobre base pintada.Coroa em  prata sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Pequenas falhas.
Dim.: Alt.: (escultura) 14 cm
Alt.: (total) 24 cm
BASE: 100 / 200 €

981 — PÍXIDE 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de mogno com 
interior em cobre dourado.
Alt.: 29 cm
BASE: 250 / 500 €

970 — CINCO CACHEPOTS EM FAIANÇA
Portuguesa, do início do séc. XX decorações em tons de 
azul com motivos florais. Três da fábrica da Corticeira. 
Pequenos defeitos e um partido e colado.
Alt.: (maior) 25 cm
BASE: 50 / 100 €

973 — GALHETEIRO EM FAIANÇA
Portuguesa, fabrico do séc. XIX. Decoração policromada. 
Faltas e defeitos.
Dim.: 16 x 16 cm.
BASE: 50 / 100 €

971 — QUATRO PEÇAS EM FAIANÇA
Portuguesa, do séc. XIX/XX.Constituído por 2 Mangas, 
Pote com tampa e Jarra de dedos, das Fábricas de 
Campolide, Torrinha e Sant’Anna, uma das Mangas sem 
marca. Pequenas falhas.
Alt.: (maior) 24 cm
BASE: 100 / 200 €

974 — PAINEL DE AZULEJOS
Portugueses, policromados do séc. XX, da Empresa 
Cerâmica do Fojo -Vila Nova de Gaia. Constituído por  
setenta e quatro azulejos. Pequenos defeitos.
Dim.: (azulejo maior) 17 x 17 cm.
BASE: 1 000 / 1 500 €

972 — JARRO E BACIA EM FAIANÇA
Portuguesa, do final do séc. XIX atribuído à Fábrica de 
Massarelos-Porto. Falhas e desgastes.
Alt.: (jarro) 30 cm
Diâm.: (bacia) 38 cm
BASE: 50 / 100 €

975 — SENHOR DOS PASSOS 
Escultura portuguesa do séc. XIX, em terracota  
policromada, veste em tecido, cruz em madeira. 
Resplendor em prata, sem marcas  ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c). 
Alt.: 20 cm.
BASE: 100 / 175 €
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988 — ESPELHO DE PAREDE D. MARIA 
Português do séc.XIX, em madeira entalhada e dourada 
com entalhamentos. Reserva pintada a óleo sobre metal. 
Sinais de uso. 
Dim.: 90 x 42 cm
BASE: 100 / 200 €

991 — ESPELHO DE PAREDE ROMÂNTICO 
Português do séc.XX, em madeira de castanho com 
entalhamentos. 
Dim.: 47 x 69 cm. 
BASE: 75 / 150 €

989 — ESPELHO DE PAREDE D. MARIA 
Português do séc.XIX, moldura capeada a pau-santo 
com entalhamentos vazados e dourados. 
Dim.: 101 x 53 cm. 
BASE: 300 / 500 €

992 — ESPELHO DE PAREDE DE GRANDES 
DIMENSÕES 
Português do séc.XIX, em nadeira de mogno com 
embutidos em pau-cetim. 
Dim.: 165 x 120 cm
BASE: 250 / 400 €

990 — ESPELHO DE PAREDE OVAL 
Português do séc.XX, em madeira de mogno e capeado 
de mogno. 
Dim.: 62 x 54 cm. 
BASE: 50 / 100 €

993 — ESPELHO DE PAREDE OVAL 
Português do séc.XX, em madeira mogno e folheado de 
mogno. 
Dim.: 52 x 64 cm
BASE: 50 / 100 €

982 — ESPELHO DE PAREDE VENEZIANO 
Moldura espelhada com elementos recortados 
aplicados. Decoração gravada a acído motivos florais e 
vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 83 x 113 cm
BASE: 300 / 500 €

985 — ESPELHO DE PAREDE ROMÂNTICO 
Português do séc.XIX/XX, em madeira de castanho com 
entalhamentos. 
Dim.: 67 x 91 cm. 
BASE: 100 / 200 €

983 — ESPELHO DE PAREDE VENEZIANO
Moldura espelhada com elementos recortados 
aplicados. Decoração gravada a acído motivos florais e 
vegetalistas. Sinais de uso.
Dim.: 77 x 106 cm.
BASE: 250 / 400 €

986 — ESPELHO 
Português do séc. XIX, moldura em madeira entalhada e 
dourada. Pequenos defeitos.
Dim.: 128 x 80 cm
BASE: 200 / 400 €

984 — ESPELHO DE PAREDE 
Português do séc.XIX, em madeira de castanho 
profusamente entalhada e vazada, decorado com 
motivos vegetalistas e zoomórficos. Pequenos defeitos
Dim.: 61 x 39 cm.
BASE: 150 / 220 €

987 — ESPELHO ESTILO D. MARIA 
Português do séc.XX, em madeira entalhada e dourada. 
Dim.: 102 x 53 cm
BASE: 50 / 100 €
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1000 — JODE LUIS LEIVA (séc. XX)
“Campos Elísios “. Óleo sobre tela, assinado e datado no 
verso 1998.
Dim.: 47 x 55 cm.
BASE: 100 / 200 €

1003 — FRANCESC GARCIA VILELLA (1922-
2001) 
Óleo sobre tela, assinado.
Dim.: 72 x 59 cm
BASE: 300 / 500 €

1001 — VISTA DE COIMBRA
Óleo sobre platex. Assinado. 
Dim.: 38 x 63 cm 
BASE: 100 / 200 €

1004 — MANUEL CABRAL (SÉC.XX) 
“Figura feminina”. Técnica mista sobre papel. Assinado e 
datada de 1962. Com dedicátoria. 
Dim.:  32,5 x 20,5 cm
BASE: 75 / 150 €

1002 — MÓNICA BALDAQUE (N.1946) 
“Natureza Morta”.  Técnica mista sobre cartão colada 
em madeira, assinada e datada de 1994. 
Dim.: 16 x 23,5 cm
BASE: 100 / 200 €

1005 — HELENA AMARAL (1927-2019)
“Natureza Morta”. Óleo sobre platex. Assinado. 
Dim.: 19 x 29 cm. 
BASE: 200 / 300 €

994 — ESPELHO DE PAREDE
Português, do séc. XX, moldura em madeira entalhada e 
dourada. Sinais de uso. 
Dim.: 88 x 58 cm.
BASE: 50 / 100 €

997 — CONSOLA
Francesa, do Séc.XIX , em madeira entalhada, vazada, 
tampo recortado e ondulado em mármore em tons de 
branco, decoração entalhada com motivos vegetalistas, 
pernas curvas unidas com travejamento.
Dim.: 86 x 108 x 46,5 cm.
BASE: 750 / 1 000 €

995 — ESPELHO DE PAREDE
Português, do séc. XX. De formato rectangular, com 
moldura em madeira  entalhada e dourada decorada 
com motivos vegetalistas. Pequenas falhas no dourado. 
Dim.: 70 X 68 cm
BASE: 200 / 400 €

998 — ANTÓNIO COELHO FIGUEIREDO 
(1916-1991) 
“Marão”. Òleo sobre platex, assinado e datado de 64.
Dim.: 71 x 85 cm.
BASE: 300 / 600 €

996 — PAR DE CADEIRAS
Portuguesas, do séc. XIX, em madeira entalhada e 
dourada, costas e assento forrados a tecido em tons de 
azul.
Dim.: 113 x 50 x 45 cm
BASE: 300 / 600 €

999 — ANTÓNIO COELHO FIGUEIREDO 
(1916-1991) 
“Paisagem”. Óleo sobre platex, assinado e datado de 
1971.
Dim.: 47 x 63 cm.
BASE: 250 / 400 €
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1012 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016)
“Sem Título”, desenho a lápis sobre papel. Assinado.Não 
emoldurado.
Dim.: 35 x 50 cm
BASE: 400 / 800 €

1015 — MAPA HOMANNO, IOHANNE 
BAPTISTI. (1633-1724)
Mapa de Portugal, parte de Espanha e pequeno mapa do 
Brasil com as capitanias. Colorido. O Mapa de Portugal 
e parte da Espanha, ocupa sensivelmente a metade 
direita da gravura; a parte esquerda apresenta parte do 
mapa do Brasil, com todas as suas capitanias marcadas 
a cores; sobre este mapa do Brasil vêm os dizeres 
acima transcritos, numa bela composição onde entram 
anjos a tocar clarins e sustentando o brasão d’armas 
de Portugal, o deus Neptuno conduzindo dois cavalos 
e duas figuras coroadas de louros que sustentam uma 
delas uma cornucópia e outra uma embarcação de 
vários mastros. Tooley diz - nos que Homanno viveu 
entre 1663 e 1724, sendo este mapa, segundo cremos, 
do início do séc. XVIII.
Emoldurado. Dim: 50 x 57 cm.
BASE: 100 / 250 €

1013 — TRÊS FOTOGRAFIAS
Representando, Vila de Amarante-Minho, Ponte do Rio 
Minho, próximo de Amarante-Minho, Ponte dos Arcos de 
Valdevez-Minho. Defeitos.
Dim.: (maior) 20 x 28 cm
BASE: 150 / 250 €

1016 — FRANCESCO BARTOLOZZI (1728-
1815)
Gravura sobre papel. Emoldurada.
Dim.: 14 x 17 cm
BASE: 50 / 100 €

1014 — TRÊS FOTOGRAFIAS
Representando, Ponte da Vila Arco de Valdevez-Minho, 
Ponte do Porto antiga Via Romana próximo de Braga, 
Fábrica de Lanifícios em Padronelo perto de Amarante.
Defeitos.
Dim.: (maior) 20 x 28 cm
BASE: 150 / 250 €

1017 — MÁRIO SILVA (1929-2016)
Placa em barro, vidrado e policromado, assinada e 
datada de 99. 
Dim.: 45 x 37,5 cm
BASE: 125 / 250 €

1006 — GONÇALO DUARTE (1935-1986)
Técnica mista sobre papel, assinada.
Dim.: 30 x 38,5 cm.
BASE: 300 / 500 €

1009 — NOVA (SÉC.XX)
“Vista do Porto”. Aguarela sobre papel. 
Assinado e datado de 1984. 
Dim.: 28 x 19 cm
BASE: 100 / 200 €

1007 — CARLOS ALBERTO SANTOS (1933-
2016)
“Vindima”. Aguarela sobre papel, assinada e datada de 
90.
Dim.: 38,5 x 29 cm.
BASE: 100 / 200 €

1010 — NOVA (SÉC.XX)
“Vista do Porto”. Aguarela sobre papel. 
Assinado e datado de 1984. 
Dim.: 34 x 23 cm
BASE: 100 / 200 €

1008 — CARLOS ALBERTO SANTOS (1933-
2016)
“Homem do Pipo”. Aguarela sobre papel, assinada e 
datada de 90.
Dim.: 38,5 x 29 cm.
BASE: 100 / 200 €

1011 — NOVA (SÉC.XX)
“Vista do Porto”. Técnica mista sobre papel. 
Assinado e datado de 1984. 
Dim.: 36 x 26 cm
BASE: 100 / 200 €
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1024 — MESA DE TELEVISÃO VINTAGE
Portuguesa, circa de 1960 em várias madeiras, assente 
sobre quatro pernas com rodízios.
Sinais de uso.
Dim.: 71 x 69 x 49 cm.
BASE: 100 / 200 €

1027 — MESA DE JOGO ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de mogno, tampo de 
formato rectangular com interior forrado a feltro verde, 
assente sobre coluna, pés entalhados em enrolamento.
Sinais de uso. 
Dim.: 80 x 87 x 44 cm 
BASE: 200 / 400 €

1025 — MESA DE FRENTE DE SÓFA
Portuguesa do séc.XX, estrutura em madeira de mogno 
forrado a tecido. Tampo em vidro.
Dim.: 44 x 120 x 76 cm. 
BASE: 100 / 200 €

1028 — MESA DE CHÁ ROMÂNTICA 
Portuguesa do séc. XIX, em madeira de mogno. 
Defeitos no tampo.
Dim.: 74 x 83 x 40 cm
BASE: 125 / 250 €

1026 — MESA DE JOGO AO GOSTO INGLÊS 
Portuguesa do séc.XX, em madeira de mogno com 
entalhamentos a dourados. Interior forrado a feltro 
verde. Defeitos.
 Dim.: 76 x 83 x 42 cm.
BASE: 100 / 200 €

1029 — MESA DE JOGO ROMÂNTICA
Portuguesa, do séc. XIX,em madeira de mogno, assente 
sobre quatro pernas curvas. Interior com pano verde. 
Pequenos defeitos.
Dim.: 77 x 82 x 40 cm.
BASE: 125 / 250 €

1018 — NORONHA DA COSTA (1942-2020)
“Sem título”. Serigrafia sobre papel, assinada e 
numerada, 106/200. 
Dim. 44 x 51,5 cm
BASE: 75 / 150 €

1021 — APLIQUE DE PAREDE ESTILO DE 
STILNOVO 
Europeu, circa de 1960 de seis lumes em madeira metal 
e outros materiais. Sinais de uso.
Dim.: 55 x 28 cm.
 
BASE: 100 / 200 €

1019 — JÚLIO RESENDE  (1917-2011)
Serigrafia sobre papel. Assinada e datada de 1986, 
numerada 1/50.
Dim.: 42 x 27,5 cm
BASE: 150 / 300 €

1022 — PAR DE APLQUES DE PAREDE ESTILO 
STILNOVO
Europeu, circa de 1950 de três lumes em metal e outros 
materiais. Restaurados. 
Dim.: 40 x 26 cm
 
BASE: 120 / 250 €

1020 — JÚLIO POMAR (1926-2018)
Serigrafia sobre papel. Assinada assinada, numerada 
106/150.
Dim.: 47 x 40 cm
BASE: 300 / 600 €

1023 — MESA DE FRENTE DE SOFÁ 
MODERNISTA
Portuguesa, circa 1960, estrutura em madeira com 
aplicações em metal , tampo com doze azulejos 
polícromos. Sinais de uso.
Dim.: 48 x 70 x 54 cm
BASE: 150 / 300 €
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1036 — MESA PÉ DE GALO
Portuguesa, do séc. XIX/XX, em madeira de mogno. 
Tampo redondo com coluna central terminando em três 
pés curvos. Sinais de uso e manchas no tampo.
Dim.: 76 x 80 x 78 cm
BASE: 75 / 125 €

1039 — CÓMODA ESTILO D. JOÃO V 
Portuguesa do séc.XIX, em madeira de castanho 
entalhada. Tampo ondulado, caixa com quatro gavetas, 
pernas curvas com pés de garra-e-bola. Defeitos. 
Dim.: 82 x 90 x 50 cm
BASE: 750 / 1 000 €

1037 — MÓVEL DE ESTEIRA
Português, em madeira de castanho, de meados do séc. 
XX com  porta de esteira tendo no interior gavetas. 
Sinais de uso.
Dim.: 147 x 97 x 30 cm
BASE: 600 / 850 €

1040 — ORATÓRIO ROMÂNTICO 
Português do séc.XIX, em madeira de castanho com 
entalhamentos. Porta e laterais em vidro. Interior pintado 
com dourados. Base posterior. Falhas. 
Dim.: (total) 172 x 78 x 42 cm
BASE: 250 / 500 €

1038 — PAPELEIRA COM ALÇADO
Portuguesa, do séc. XX ao estilo holandês, em madeira 
de mogno. Corpo superior com duas portas de vidros 
e quatro pequenas prateleiras. Remate em forma de 
frontão neo-clássico. Corpo inferior composto por quatro 
gavetões e duas portas, fábrica com portinhola central e 
quatro prateleiras.Ferragens em metal.Sinais de uso.
 Dim.: 204 x 110 x 32 cm.
BASE: 250 / 400 €

1041 — MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Portuguesa, do séc. XVIII, em madeira de nogueira, com 
duas gavetas e saias recortados. Ferragens em metal. 
Fortes vestígios de xilófagos.
Dim.: 81 x 105 x 60 cm
BASE: 150 / 250 €

1030 — MESA DE BUFETE BAIXA 
Português do séc.XIX, em madeira de pau-santo, 
frentes, laterais e frisos tremidos, pernas e travejamento 
torneados. 
Dim.: 48 x 82 x 47 cm. 
BASE: 300 / 500 €

1033 — MESA RÚSTICA 
Portuguesa, do séc. XX em madeira de carvalho, assente 
sobre quatro pés torneados. Defeitos.
Dim.: 79 x 145 x 90 cm.
BASE: 150 / 225 €

1031 — MESA DE ENCOSTAR 
Portuguesa, do séc. XX, em madeira de mogno com 
dourados e com uma gaveta. 
Dim.: 79 x 100 x 65 cm. 
BASE: 100 / 200 €

1034 — MESA DE CENTRO ROMÂNTICA 
Portuguesa, do séc. XIX, em madeira de pau-santo 
entalhado.Assente sobre coluna com  quatro pernas  
curvas entalhadas com enrolamentos vegetalistas. 
Sinais de uso. 
Dim.: 75 x 128 x 81 cm
BASE: 250 / 400 €

1032 — MESA DE APOIO
Portuguesa, do séc. XX, capeada a madeira de pau-
santo. Tampo com mancha.
Dim.: 67 x 76 x 76 cm.
BASE: 250 / 400 €

1035 — MESA DE ENCOSTAR
Indiana do  séc. XIX, em exótica profusamente entalhada 
e vazada. Decoração representando motivos vegetalistas 
e animistas. Sinais de uso. 
Dim.: 95 x 124 x 66 cm.
BASE: 750 / 1 250 €
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1048 — ARMÁRIO ESTILO RENASCENÇA 
Português do séc.XIX, em madeira de castanho com 
entalhamentos, com duas gavetas e duas portas. 
Decoração entalhada de enrolamentos vegetalistas, 
patas dianteiras em forma de cachorro. Defeitos. 
Dim.: 133 x 147 x 56 cm
BASE: 250 / 400 €

1051 — FRENTE DE LAREIRA
Portuguesa, do séc. XX em madeira de castanho 
entalhado, decorada com motivos vegetalistas, tendo ao 
centro cabeça de anjo. Pequenos defeitos.
Dim.: 102 x 116 x 34 cm
BASE: 100 / 200 €

1049 — CAMA DE DOSSEL E BILROS 
Portuguesa, de corpo e meio, em madeira de pau-santo 
do século XVII/XVIII. Decoração com bilros e torneada, 
com tremidos com profusamente entalhada. Pequenos 
defeitos e vestígios de xilófagos tratados no ilhargueiros.
Dim.: 198 x 110 x 175,5 cm
BASE: 2 000 / 2 500 €

1052 — BENGALEIRO DE PAREDE
Português,  do séc. XX em madeira de mogno, de 
torcidos e tremidos, espelho ao centro, com aplicações 
em metal dourado. Sinais de uso.
Dim.: 43,5 x 83 x 43 cm
BASE: 100 / 175 €

1050 — SALAMANDRA EM FERRO 
Europeia, do final do séc. XIX,com decoração relevada. 
Sinais de uso.
Dim.: 68 x 48 x 25 cm.
BASE: 200 / 400 €

1053 — CADEIRÃO DE BRAÇOS 
Português do séc. XIX,em madeira de castanho espaldar 
e assento em couro lavrado com pregariam metálica. 
Pequenos defeitos.
Dim.: 123 x 58 x 48 cm.
BASE: 75 / 120 €

1042 — ARMÁRIO LOUCEIRO ROMÂNTICO 
Português do séc. XIX, em madeira de pau-óleo. Parte 
superior com duas portas em vidro e parte inferior com 
duas portas. Defeitos. 
Dim.: 222 x 123 x 44 cm
BASE: 200 / 400 €

1045 — JOGO DO SAPO 
Português, do séc. XX em madeira de pinho com 
aplicações em metal. Vestígios de xilófagos tratados.
Dim.: 95 x 50 x 60 cm.
BASE: 250 / 500 €

1043 — CÓMODA D. JOÃO V 
Portuguesa do séc.XVIII, em nogueira entalhada. Frente 
e laterais ondulados com duas gavetas e três gavetões. 
Defeitos e sinais de xilófagos. 
Dim.: 100 x 78 x 51 cm. 
BASE: 500 / 750 €

1046 — ORATÓRIO D. MARIA
Português, do séc. XIX em madeira de pau-santo 
entalhado. Portas e laterais em vidro. Interior pintado e 
dourado. Defeitos. 
Dim.: 156 x 73 x 35 cm.
BASE: 300 / 500 €

1044 — SIDEBOARD 
Português do séc.XX, estilo inglês, em madeira de 
mogno maciço e folheado com filetes em espinheiro, 
tampo com frente ondulada, caixa com cinco gavetas 
e duas porta, ferragens em latão, pernas em forma de 
pirâmide invertida. Defeitos. 
Dim.: 91 x 160 x 49 cm
BASE: 250 / 500 €

1047 — PAR DE ARMÁRIOS BAIXOS 
ROMÂNTICOS 
Portuguêses, do séc. XIX, em madeira de pau-santo com 
uma gaveta e duas portas e tampo em mármore. Sinais 
de uso. Pequenos defeitos e falta um vidro num.
Dim.: 115 x 112 x 40 cm.
BASE: 750 / 1 000 €
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1060 — PAR DE CADEIRAS ESTILO D. JOÃO V 
Portuguesas, do séc. XIX/XX em madeira de castanho. 
Costas vazadas, assentos estofados e pernas curvas 
terminando em garra e bola. Sinais de uso.
Dim.: 111 x 56 x 42 cm.
BASE: 150 / 300 €

1063 — COLUNA
Portuguesa, do séc. XX em ferro com aplicações em 
metal dourado. Tampo em mármore. Defeitos no tampo.
Dim.: 112 x 30 x 30 cm
BASE: 75 / 120 €

1061 — PAR DE CADEIRAS D. MARIA 
Portuguesas do séc.XIX, em madeira de pau-óleo, 
espaldares recortados e vazados “Ânfora”, assentos em 
tecido. Defeitos. 
Dim.: 99 x 43 x 40 cm
BASE: 150 / 200 €

1064 — CONSOLA
Portuguesa, do séc. XIX, romântica em madeira pintada 
e dourada, decoração vegetalistas. Tampo em mármore. 
Pequenos defeitos. 
Dim.: 90 x 110 x 46 cm
BASE: 200 / 400 €

1062 — COFRE
Português do séc. XIX/XX, em ferro, madeira e outros 
materiais. Decoração pintada com uma porta e duas 
gavetas, com inscrição “Serralharia da Antiga Casa 
Encarnação-Lisboa “. Parte inferior com pintura não 
original.
Dim.: 120 x 45 x 42 cm
BASE: 250 / 400 €

1065 — CONSOLA
Portuguesa, do séc. XIX, romântica em madeira de 
mogno, decoração vegetalistas. Tampo em mármore. 
Mármore partida e colada.
Dim.: 85 x 100 x 50 cm.
BASE: 150 / 250 €

1054 — MÓVEL RÁDIO E GIRA-DISCOS 
VINTAGE
Da marca Tonfunk com rádio e gira-discos, em madeira 
e outros materiais, com uma porta em vidro. Pequenos 
defeitos a funcionar não revisto.
Dim.: 93 x 110 x 43 cm.
BASE: 100 / 200 €

1057 — SECRETÁRIA
Portuguesa, do início do séc. XX  em madeira de mogno 
com embutidos em pau-cetim. Com oito gavetas e um 
gavetão, tampo em couro com dourados. 
Pequenos defeitos. 
Dim.: 80 x 120 x 60 cm
BASE: 400 / 600 €

1055 — PAR DE COLUNAS ESPIROLADAS
Portuguesas, do séc. XIX  em madeira de castanho 
entalhado. Assente sobre bases quadrangulares com 
motivos vegetalistas. Pequenos defeitos.
Alt.: 145 cm.
BASE: 300 / 500 €

1058 — PAR DE CADEIRAS ROMÂNTICAS
Portuguesas, do final do séc. XIX em madeira de pau-
santo, assentos e costas em palhinha. Sinais de uso e 
vestígios de xilófagos tratados.
Dim.: 90 x 42 x 40 cm.
BASE: 75 / 125 €

1056 — VITRINE
Portuguesa, do séc. XX em madeira lacada, portas e 
laterais em vidro. Interior com duas prateleiras em vidro.
Costa e fundo estofados,electrificada. Sinais de uso.
Dim.: 146 x 80 x 34 cm.
BASE: 250 / 400 €

1059 — PAR DE CADEIRAS AO GOSTO 
IMPÉRIO 
Portuguesas do séc.XIX, em madeira mogno, espaldar 
vazado com tabela central em forma de “Cisnes”, 
assentos em palhinha. 
Dim.: 90 x 50 x 44 cm. 
BASE: 75 / 150 €
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1072 — CEPTRO CHOKWE
Angola, séc.XIX/XX, madeira entalhada com terminal 
representando figura. Sinais de uso.
Comp.: 44 cm
BASE: 1 500 / 2 500 €

1075 — PALMATÓRIA EM PRATA  
Portuguesa, do séc. XIX/XX, em prata com decoração 
Rocaille, com concheado e flores. Com contraste ‘javali 
II’ de 833 milésimos em uso desde 1887-1937. Sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 161 g
Dim.: 7.5; 15.5 cm
BASE: 75 / 150 €

1073 — PRESA DE ELEFANTE 
Trabalho Angolano do início do séc.XX, em marfim 
entalhado. Pequena falha na ponta. 
Comp.: 125 cm
BASE: 750 / 1 500 €

1076 — PEQUENA PIXEDE EM PRATA
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata 
relevada com concheado e elementos vegetalistas.Sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. Ínfimos sinais de uso, 
dourada no interior. 
Peso aprox.: 106.5 g
Dim. Alt.: 13.5 cm
BASE: 100 / 200 €

1074 — LICOREIRO EM CASQUINHA 
Europa, base com pega em casquinha com decoração 
Neoclássica, com garrafas em cristal gravado. 
Sinais de uso, defeitos em duas garrafas. 
Dim.: (alt.) 46 cm. 

Proveniência: Colecção Ilda Mégre Casimiro Barbosa 
Bizarro
BASE: 400 / 800 €

1077 — COPO EM PRATA 
Ásia da 2ª metade do séc. XX, em prata relevada com 
reservas com figuras dançantes. Remarcado com 
contrastes ‘águia‘ de 916 milésimas, datados de 1938-
1984. Sinais de uso.
Peso total aprox.: 3979 g
Dim. Alt.: 8,5 cm
BASE: 75 / 150 €

1066 — LOUCEIRO
Português do séc. XX, em madeira de mogno. Corpo 
superior com 2 portas de vidro e 2 gavetas, corpo 
inferior com 2 portas e 2 gavetas. Interior com 
prateleiras. 
Sinais de uso.
Dim.: 200 x 153 x 50 cm
BASE: 450 / 800 €

1069 — CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS E 
DOIS CADEIRÕES
Portuguesas, do séc. XX em madeira de castanho, 
assentos e costa com couro e pregaria. Pequenos 
defeitos.
Dim.: (cadeirão) 109 x 60 x 56 cm
BASE: 250 / 400 €

1067 — VITRINE
Portuguesa, do séc. XX em madeira de mogno. Portas 
e laterais em vidro. Interior com duas prateleiras em 
vidro, costa espelhada. Parte inferior com duas gavetas. 
Pequenos defeitos.
Dim.: 178 x 120 x 48 cm
BASE: 250 / 400 €

1070 — MOBÍLIA DE SALA DE JANTAR 
ESTILO IMPÉRIO 
Portuguesa,do início do séc. XX em madeira de mogno 
com aplicações em bronze dourado, composta por : 
Louceiro, 2 Móveis aparadores, 6 Cadeiras, 2 cadeirões 
e mesa. Pequenos defeitos.
Dim.: (mesa fechada ) 79 x 136 x 113 cm; 
(mesa aberta) 779 x 274 x 100 cm; 
(louceiro) 184 x 180 x 45 cm
BASE: 5 000 / 6 500 €

1068 — ESTANTE MODERNISTA
Dinamarquesa, do séc. XX em madeira de pau-santo, 
com oito portas deslizantes, sendo duas em vidro,seis 
gavetas, um gavetão e nove prateleiras. Sinais de uso. 
Dim.: 170 x 350 x 42 cm
BASE: 750 / 1 500 €

1071 — MOBÍLIA DE SALA DE JANTAR 
HENRIQUE II
Portuguesa, em madeira de nogueira com 
entalhamentos em relevo, composta por : Louceiro, 
2 Móveis aparadores, 12 Cadeiras e mesa com seis 
tábuas. 
Vestígios de xilófagos.
Dim.: (mesa fechada) 78 x 140 x 113 cm.
BASE: 750 / 1 000 €
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1084 — PEQUENO BALDE EM PRATA  
Português, do início da 1ª metade do séc. XX, em prata 
lisa, asas de argolas. Com contraste ‘javali II’ de 833 
milésimos em uso desde 1887-1937. Sinais de uso, com 
inscrição ‘28-7-1928’.
Peso aprox.: 189.5 g
Dim.: 9 X 12.2 cm
BASE: 75 / 150 €

1087 — LOTE DE PEÇAS EM PRATA 
Portuguesas, do séc. XIX/XX, em prata relevada com 
elementos vegetalistas e decoração vegetalista, 
composto por: 2 cinzeiros, uma aneleira, um pequeno 
tabuleiro, um dedal, um agulheiro, e um guarda-jóias/ 
baú, sem chave e 6 colheres de café e duas de açúcar, 
uma inglesa e outra com marcas Municipais do Porto. 
Com contrastes ‘javali II e águia’ datados de 1887-1984. 
Sinais de uso, monogramas. 
Peso total aprox.: 360 g
Dim. max.: 12 a 11 cm
BASE: 100 / 200 €

1085 — TRÊS PEÇAS EM PRATA 
Portuguesa do séc. XX, em prata, composto por: taça 
com pés da joalharia do Carmo Lisboa e duas pequenas 
taças ondulantes da Casa José Rosas, Porto. Com 
contraste ‘javali II, águia’ de 833 milésimos em uso 
desde 1887-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 250 g
Dim. max.: 10 X 13 cm
BASE: 100 / 200 €

1088 — CONJUNTO DE TOILETE EM PRATA 
Português, da 1ª metade do séc. XX em prata, composto 
por: espelho de mão com uma escova, com marcas da 
Casa ‘Joaquim Nunes da Cunha Lda, Lisboa e do Ourives 
‘J.A.Costa datado de 1925-1935 e um espelho de mão 
pequeno com laço, e um com flores com nome gravado 
e espelho com falhas, ambos com contrates ‘javali II ‘de 
833 milésimas, datados de 1887-1937. Sinais de uso.
Dim.max.: 22 a 27.5 cm
BASE: 200 / 400 €

1086 — BASE DE APERITIVOS EM PRATA, 
PEDRO BATISTA
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata 
relevada com caneluras e asa. Com contraste ‘águia’ de 
833 milésimos em uso desde 1938-1984 e marca da 
Casa Pedro Batista, Porto. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 233 g
Dim. Larg.: 17.8 cm
BASE: 100 / 250 €

1089 — CONJUNTO DE TOILETE EM PRATA 
VITORIANA
Inglês, do início da 1ª metade do séc. XX, em tartaruga, 
com embutido a prata, composto por: espelho de mão 
com duas escovas, com marcas de Londres, datadas de 
1926, ourives ‘Mappin & Webb (reg. 1899) e escova oval, 
com marcas de Birmingham de 1927, ourives ‘H.J.C’. 
Sinais de uso.
Dim.max.: 15 a 24.5 cm
BASE: 250 / 500 €

1078 — SERVIÇO DE CHÁ EM PRATA 
Inglês do séc. XIX/XX, prata relevada com decoração 
de caneluras, composto por 3 peças. Com marcas de 
Birmingham de 1905 e marcas dos ourives ‘JR’ e ‘TH’. 
Sinais de uso, bule com asa em madeira exótica e pomo 
em baquelite. 
Peso total aprox.: 580 g
Dim. max.: (larg.) 11.5 a 23.5 cm
BASE: 200 / 450 €

1081 — QUATRO TAÇAS EM PRATA, REIS 
Portuguesa da 2ª metade do séc. XX, em prata lisa. Com 
contraste ‘Águia’, 833 milésims datado de 1938-1984, 
marca da Casa Reis, Porto. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 444 g
Dim. Larg.: 10; 14.5 cm
BASE: 150 / 300 €

1079 — TAÇA EM PRATA, PEDRO BATISTA 
Português, do início 2ª metade do séc. XX, em prata 
lisa com asas vazadas e decorada com elementos 
vegetalistas. Com contraste ‘águia’ de 833 milésimos 
em uso desde 1938-1984 e marca da Casa Pedro 
Batista, Porto. Sinais de uso.
Peso aprox.: 317 g
Dim.: 3.5 x 22.3 cm
BASE: 100 / 250 €

1082 — PAR DE COMPOTEIRAS EM 
CASQUINHA 
Inglesas da 2ª metade do séc. XX, cobre com plaqué de 
prata, com caneluras, sobre base quadrada com pés de 
garra, tampa com asa e corpo com pegas, compostas 
por argolas em cabeça de leão. Sinais de uso, sem 
colheres.
Dim. Alt.: 17 cm
BASE: 100 / 200 €

1080 — PEQUENA SALVA EM PRATA, PEDRO 
BAPTISTA 
Portuguesa da 2ª metade do séc. XX, em prata lisa com 
decoração vazada na gradinha. Com contraste ‘Águia’, 
833 milésims datado de 1938-1984, marca da Casa 
Pedro Baptista, Passos Manuel 10, Porto. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 349 g
Dim.: 2 x 20 cm
BASE: 125 / 300 €

1083 — CISNE EM PRATA E VIDRO 
Português, do início da 2ª metade do séc. XX, em prata 
vazada, com base em vidro moldado. Sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea C. Sinais de uso.
Dim.: 7.5 x 7.5 cm
BASE: 75 / 150 €
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1096 — PEQUENA SALVA DE GRADINHA EM 
PRATA 
Portuguesa do séc.XX, fundo liso assente sobre três pés. 
Com contraste (Águia 925), datado de 1985-2020. 
Peso aprox.: 318 g
Diâm.: 17 cm
BASE: 100 / 200 €

1099 — LOTE DE PEÇAS EM PRATA 
Português, do séc. XIX/XX, em prata com decoração 
relevada de elementos vegetalistas, em palmatória com 
inscrição de ‘7-11-1928’, e açucareiro com recipiente 
em vidro lapidado. Com contrastes ‘javali II ‘de 833 
milésimas, datados de 1887-1937. Sinais de uso.
Peso prata aprox.: 227.5 g
Dim. max.: 11; 12.3 cm
BASE: 130 / 260 €

1097 — LOTE DE PEÇAS EM PRATA
Portuguesa, do séc. XIX/XX, composto por: uma jarra, 
doze colheres de café, uma concha de açucar e um 
conjunto de toillete. Com contraste ‘javali II e águia’ de 
833 e 925 milésimas, datado de 1887-1984 e 1985-
2021. 
Sinais de uso.
Peso aprox.:  400 g
Dim. Alt.: (Jarra) 22,5 cm 
BASE: 120 / 300 €

1100 — DUAS BOLSAS DE MALHA DE PRATA 
Português do séc. XIX/XX, de malha de prata. Com 
contrastes de ‘tigre II, águia’ datado de 1887-1984. 
Sinais de uso, a mais pequena com defeitos e faltas.
Peso aprox.: 72.6 g 
Dim. max.:  9.5 a 11.5 cm
BASE: 80 / 160 €

1098 — PAR DE CANDELABROS DE CINCO 
LUMES
Europeus, do séc. XX em casquinha, decoração relevada 
com perlados. Sinais de uso.
Alt.: 28 cm.
BASE: 150 / 250 €

1101 — SEIS BOLSAS DE MALHA DE PRATA   
Portuguesas do séc. XX em malha de prata, com 
contrastes ‘águia’ de 833 e 835 datadas de 1938-1984 
e pós 1985. Algumas com sinais de uso. 
Peso total aprox.: 206.7 g
Dim. max.: 10.5 cm
BASE: 150 / 300 €

1090 — PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA 
Português do séc. XIX/XX, em prata com decoração 
relevada, com monograma ‘B’, composto por: 12 garfos 
e 12 facas de carne; 12 colheres de sopa; concha e 
colher de arroz. Com contrates do Porto ‘javali II‘ de 833 
milésimas, datados de 1887-1937, do ourives ‘Cosme 
Teixeira’ datado de 1887-1902 (N. 1497, V&A). Sinais de 
uso, facas com laminas em aço com marcas da Casa 
‘Viuva Moreira e Filho Succ. Porto’.  
Peso aprox.: 1916.5 g
BASE: 750 / 1 250 €

1093 — ESTOJO DE SEIS TALHERES DE PEIXE
Ingleses do início do séc. XX, em prata de 925 
milésimas, com contrastes de Sheffield, datado de 1923 
do ourives ‘George Hape’ datado do 1º quartel do séc. 
XX, com cabos de madrepérola. Estojo em madeira com 
etiqueta do fornecedor da Casa Real Inglesa ‘Maple & 
Co. London’. Sinais de uso.
Dim.: (estojo) 6 x 34 x 26 cm
BASE: 150 / 250 €

1091 — TRAVESSA OVAL EM PRATA 
Portuguesa do séc. XIX/XX, em prata com decoração 
relevada de perlados no bordo, com contrastes ‘javali 
II ‘de 833 milésimas, datado de 1887-1937. Sinais de 
uso, riscos.
Peso aprox.: 929.5 g
Dim.: 47 x 30.6 cm
BASE: 560 / 1 100 €

1094 — SALVA EM PRATA
Português do séc. XX, em prata relevada com aba 
recortada com concheados e volutas, com contraste  
‘Águia’ de 833 milésimas, em uso de 1938-1984.
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 452   g
(Larg) 32,5 cm 
BASE: 125 / 200 €

1092 — LOTE DE PEÇAS EM CASQUINHA
Lote do séc. XX, constituído por molheira Inglesa, com 
apresentador marcada ‘Viners of Sheffield’, travessa 
peixeira, travessa e prato marcados ‘Christofle’. Falhas. 
Dim.: (maior) 69,5x26,5 cm
BASE: 300 / 500 €

1095 — ESPELHO EM PRATA
Português do séc. XX, com bordo recortado com moldura 
em prata decorada com elementos florais, espelho 
biselado e reverso em madeira. Com marcas de garantia 
de 925 milésimas. Sinais de uso. 
Dim. Alt.: 24,5 cm
BASE: 75 / 150 €
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1108 — TRÊS SINETES EM PRATA E PEDRA 
DURA
Portugal do séc. XIX/XX, prata relevada com elementos 
vegetalistas, com cabos em ágatas e jaspe. Sem marcas 
ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, um sem gravação. 
Dim.: (maior) 6 cm.
BASE: 60 / 120 €

1111 — ISQUEIRO CARTIER
Em “plaqué d’or”. Marcado na base, Cartier, em bolsa 
original de camurça. 
Dim. Alt.: 7 cm
BASE: 100 / 150 €

1109 — RELÓGIO DE LAPELA EM PRATA  
Suíço do séc. XIX/XX, calibre mecânico ref. 174888, 
com caixa em prata com esmaltes translúcidos em azul 
ouro,  mostrador branco. Com contraste de ‘Fleurier’ de 
800 milésimas, datado de 1880-1933. Sinais de uso, em 
marcha não revisto, com falta de vidro e ponteiro.
Peso total aprox.: 19 g
Dim.: (alt.) 2.7 cm.
BASE: 50 / 100 €

1112 — ANEL EM OURO COM PÉROLA E 
DIAMANTES 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com dois diamantes talhe pêro, com c. 
de 0.45 ct., e pérola de cultura do Thaity, com c. de 
13.8mm. Com contraste ‘veado’ datado de 1985-2020. 
Peso aprox.: 7.2 g
Med.: 21
BASE: 1 200 / 2 200 €

1110 — TRÊS RELÓGIOS DE BOLSO 
Europeus, do séc. XIX/XX com caixa em metal, 
mecanismos de corda, das marcas ‘Omega, Roskopf e 
Belex’. 
Sinais de uso. 
Dim. most.: (maior) 5 cm
BASE: 150 / 200 €

1113 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
memória cravejada com 29 diamantes talhe princesa, 
com c. de 2.7 ct.. Com contraste ‘veado’ datado de 
1985-2020. 
Peso aprox.: 4.7 g
Med.: 14
BASE: 1 800 / 2 500 €

1102 — ESTOJO DE COSTURA VITORIANO 
Inglês do séc. XIX, em prata inglesa de 925 milésimas, 
em forma de ovo com decoração guilhochada, contendo 
no interior: dedal, agulhas e bobine de linha branca, 
sobre tripé. Interior a dourado. Com marcas de Londres 
datado de 1868, do Reinado da Rainha Vitória (1838-
1890) e marca do ourives ‘H.W.C.’
Peso total aprox.: 79 g
Dim. Alt.: 4,5 cm
BASE: 250 / 500 €

1105 — NOSSA SENHORA COM MENINO 
Espanha do início do séc. XX, placa de cobre com 
esmalte policromo, com moldura em prata. Com marcas 
da Casa R. SUNYER de Barcelona, com contraste 
espanhola. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c).
Dim.: 19 x 11 cm
BASE: 100 / 200 €

1103 — SALEIRO, PIMENTEIRO E 
MOSTARDEIRA EM PRATA
Portuguesa do séc. XX, pega em osso e almas em vidro 
colorido. Com contraste (Águia), de 833 milésimos em 
uso desde 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: (total) 297.9 g 
Dim.: 7 x 8 x 9 cm
BASE: 75 / 150 €

1106 — CRUZ DE CAVALEIRO DA ORDEM DE 
AVIS
Pendente de Cavaleiro da Ordem Militar de S. Bento 
de Avis de 1896, em prata dourada com esmalte 
translúcido. com contraste ‘javali II’ de 833 milésimos, 
datado de 1887-1937. Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 7.5 g
Dim. cruz: (alt.) 4.5 cm
BASE: 50 / 100 €

1104 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016)
Medalha em prata, comemorativa dos 75 Anos da 
Soares da Costa, com contraste do ourives do Porto 
‘Agmos-Medalhas Lda.’ reg. em 1991. Com estojo e 
certificado datado de 1993.
Peso aprox.: 612 g 
Diâm.: 11,5 cm. 
BASE: 200 / 400 €

1107 — BARCOS TÍPICOS PORTUGUESES DE 
RIO E DE MAR
Colecção de doze medalhas em prata fina com 
acabamento “Proof” Contraste de 916 milésimas, 
em uso desde 1938-1984. Autor : Sousa Machado. 
Executadas nas Oficinas Seliador, Lda. No seu estojo 
original acompanhado do repectivo livro. Edição do 
B.P.A. 
Estojo com sinais de uso.
Peso aprox.: (medalha) 29,50 g; (total) 350 g
BASE: 200 / 350 €
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1120 — ANEL EM PLATINA, SAFIRA E 
DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em platina de 950%, cravejado 
com 20 diamantes talhe baguete e trapezio, com peso 
estimado de 0.4 ct, e uma safira talhe navete, com c. 
de 0.75 ct. Com contraste ‘papagaio, galo’, em uso de 
1985-1998. 
Peso aprox.: 6.2 g
Dim.: 12
BASE: 1 000 / 2 000 €

1123 — COLAR COM PÉROLAS E OURO
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, com pérolas 
de cultura de água doce, com fecho em ouro. Com 
contraste ‘veado, cigarra, galo’, em uso de 1985-2020. 
Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 89,2 g 
Dim.: 47 cm 
BASE: 350 / 700 €

1121 — ANEL EM PLATINA, SAFIRA E 
DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em platina de 950%, cravejado 
com 10 diamantes talhe baguete, com peso estimado 
de 0.72 ct, e uma safira talhe coração, com c. de 0.9 ct. 
Com contraste ‘papagaio, galo’, em uso de 1985-1998. 
Peso aprox.: 7.1 g
Dim.: 13
BASE: 900 / 1 800 €

1124 — COLAR EM OURO
Português do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro 
de 19.2 kt, de secção redonda. Com contrastes ‘veado’ 
datado de 1985-2021. Sinais de uso.
Peso aprox.: 13.4 g
Dim.: 40 cm
BASE: 500 / 1 000 €

1122 — COLAR E PULSEIRA COM QUARTZOS 
E OURO
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, com elos 
ovais e contas lapidadas de ‘cristal de rocha’. Com 
contraste ‘veado’ datado de 1985-2021. Sinais de  uso.
Peso total aprox.: 46.8 g
Dim.: 40,5; 19.5 cm 
BASE: 900 / 1 800 €

1125 — PAR DE ARGOLAS EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt. Com 
contraste ‘veado’ em uso de 1985-2021. Sinais de uso, 
molas diferentes.
Peso aprox.: 3,6 g
Dim. alt.: 2.2 cm 
BASE: 150 / 300 €

1114 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
memória cravejada com 36 brilhantes, com c. de 0.6 ct. 
Com contraste ‘veado’ datado de 1985-2020. 
Peso aprox.: 2.9 g
Med.: 16
BASE: 800 / 1 500 €

1117 — ALFINETE EM PRATA E OURO COM 
DIAMANTES 
Português, do séc. XIX/XX em prata e ouro de 19.2 kt, 
fenestrado e cravejado com  diamantes talhe rosa e 3 
talhe antigo, tendo o maior c. de 0.4ct. Contrastado com 
‘tigre II’ datado de 1887-1937.
Peso aprox.: 28.7 g
Dim.: 3.8 x 6.2 cm
BASE: 300 / 600 €

1115 — COLAR ART DECO COM DIAMANTES 
Português do séc. XIX/XX, em prata e ouro de 19.2 
kt,com centro cravejado com 27 diamantes talhe  rosa e 
uma talhe antigo, com . de e micropérolas, com c. de 1.5 
a 2.6 mm. Com contraste ‘tigre II e javali II’ datado de 
1887-1937. Sinais de uso, falta de 2 pedras.
Peso aprox.: 3.4 g
Dim.: 40 cm
BASE: 350 / 900 €

1118 — PENDENTE EM PRATA E OURO, 
TOPAZIO
Português, do séc. XX em prata de 835% e ouro de 19.2 
kt, fenestrado e cravejado com cristal de rocha, da Casa 
Ferreira Marques. Contrastado com ‘águia e veado’ 
datado de 1985-2021.
Peso aprox.: 15.4 g
Dim. Alt: 4.6 cm
BASE: 100 / 200 €

1116 — BRINCOS EM OURO, DIAMANTES, 
SAFIRAS E PÉROLAS
Português, do séc. XXI em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com 8 diamantes talhe navete, com peso 
estimado de 1 ct, duas safiras talhe navete e duas 
pérolas de cultura dos ‘Mares do Sul’ com c. de 
10.3mm. Contrastado com ‘carneiro’ datado de 2021.
Peso aprox.: 6.2 g
Dim.: 4.6 cm
BASE: 1 000 / 2 000 €

1119 — ANEL EM PLATINA E DIAMANTES 
Português, do séc. XX, em platina de 950%, cravejado 
com 8 diamantes talhe baguete, com peso estimado de 
0.75 ct, e um brilhante redondo, larg. 4.99 mm, com c. 
de 5.2 ct; cor I/J, VVS. Com contraste ‘papagaio, galo’, 
em uso de 1985-1998.  
Peso aprox.: 6.8 g
Dim.: 11
BASE: 2 000 / 4 000 €
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1132 — DIAMANTE CERTIFICADO HRD
Diamante em talhe coxim, com o peso total de 0,66 ct; 
pureza VVS 1; cor N/O 

Notas: com certificado HRD nº 190000073677
BASE: 600 / 1 200 €

1135 — PENDENTE EM OURO GREGO 
Grécia, do séc. XX, em ouro de 14 kt, com representação 
de placa ao estilo de moedas antigas, fixada em chapa 
vazada com friso grego. Com marcas de garantia 585 
milésimas, não identificadas.  
Peso aprox.: 6.8 g
Dim.: 3.6 cm
BASE: 150 / 300 €

1133 — ANEL MEIA MEMÓRIA EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com ágatas e quartzos incolores. Com 
contrastes ‘formiga, galo’ datado de 1938-1984. Sinais 
de uso.
Peso aprox.: 2.5 g
Med.: 9. 
BASE: 150 / 300 €

1136 — PENDENTE EM OURO ESFINGE 
Egipto, do séc. XX, em ouro de 18 kt, de vulto perfeito, 
com decoração relevada, com contraste do Cairo. 
Peso aprox.: 5 g
Dim.: (alt.) 4.3 cm
BASE: 150 / 300 €

1134 — PAR DE BOTÕES EM OURO E PEDRA 
DURA  
Português do início do séc. XX, em ouro cravejados com 
cabochons ovais de ‘olho-de-falcão’. Sem contrastes, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso. 
Peso aprox.: 9.7 g
Dim. frente.: 1.5 x 1.3 cm
BASE: 200 / 400 €

1137 — PULSEIRA DE OURO E CONTAS 
Portuguesa do séc. XX, em ouro de elos com contas 
turquesa. Com contraste ‘veado’ datado de pós 1985. 
Sinais de uso. 
Peso total aprox.: 7.2 g
Dim.: (comp.) 23 cm
BASE: 100 / 200 €

1126 — ANEL EM OURO, MADEIRA E 
DIAMANTES  
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, com aplicação 
de madeira exótica e cravejado com 8 brilhantes, com 
peso estimado de 0.065 ct. Com contraste de Lisboa 
‘dragão’ em uso de 1938-1984, do ourives ‘Máximo 
Rocha’. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 6.5 g
Med.: 12 
BASE: 280 / 560 €

1129 — ANEL EM PLATINA COM DIAMANTES 
E ESMERALDA
Europa, da 1ª metade do séc. XX com diamantes talhe 
baguete, brilhante e 8/8, com peso estimado de 1.4 ct e 
esmeraldas de cor intensa, talhe esmeralda rectangular 
com peso estimado de 2.6 ct. 
Peso aprox.: 7 g
Med.: 14
BASE: 2 000 / 4 000 €

1127 — PAR DE BRINCOS COM PÉROLAS
Português da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 19,2 
kt, com perolas de cultura de mar e com dois pendente 
cravejados com zircónias ovais. Com contraste ‘veado, 
galo’ em uso de 1985-1998. Sinais de uso.
Peso total aprox.: 7,9 g 
Dim. Alt.: 1.3 cm
BASE: 300 / 600 €

1130 — ALIANÇA EM OURO COM 
DIAMANTES 
Português, do séc. XX memória em ouro de 19.2 kt, 
com 20 brilhantes, com peso estimado de 2 ct.Com 
contrastes de Lisboa ‘veado, galo’ datado de 1985-
1998.
Peso aprox.: 5.5 g
Med.: 13
BASE: 2 000 / 4 000 €

1128 — DOIS ANEIS H.STERN EM OURO E 
PÉROLAS 
Brasil, da 1ª metade do séc. XX, em ouro de 18 kt, com 
pérolas de cultura de mar. Marcados. 
Peso aprox.: 4.4 g 
Med.: 13
BASE: 185 / 380 €

1131 — DIAMANTE CERTIFICADO HRD
Diamante em talhe de brilhante com o peso total de 
0,86 ct; pureza SI1; cor L 

Notas: com certificado HRD nº 170003037745
BASE: 900 / 1 800 €
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1144 — LOTE DE BRINCOS EM PRATA 
Lote composto por: um par de brincos em prata com 
pérolas de cultura de água doce, um brinco solto com 
pérola barroca de cultura e um par de brincos com 
zircónias, ambos em prata de 925 milésimas. Sinais de 
uso.  
Peso total aprox.: 5.8 g
Dim.: 
BASE: 100 / 200 €

1147 — ALFINETE ART DECO COM 
DIAMANTES 
Português da 1ª metade do séc. XX, em prata e ouro de 
19.2 kt, cravejado com 17 diamantes talhe rosa e um 
talhe antigo, c. de 0,44 ct. Peso estimado total de 0.65ct. 
Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, falta de 
um diamante.
Peso aprox.: 9 g
Dim. max.: 5.1 cm
BASE: 900 / 1 800 €

1145 — DOIS ALFINETES COM DIAMANTES 
Português dos sécs. XIX/XX, em prata e ouro cravejados 
com diamantes talhe rosa. Com contraste ‘tigre II’ e 
‘cão’, datados de 1887-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 12.8 g
Dim. max.: 2.5 a 3.5 cm
BASE: 220 / 440 €

1148 — PENDENTE SINETE EM OURO
Português, do início do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, 
com decoração relevada com elementos vegetalistas e 
zoomórficos, sem gravação. Com contrastes ‘dragão II’ 
datado de 1887-1938. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 5.8 g
Dim. alt.: 2.8 cm
BASE: 200 / 440 €

1146 — ALFINETE/ PENDENTE COM 
DIAMANTES 
Portugues do séc. XX, em prata de 833% e ouro de 19.2 
kt, cravejado com diamantes talhe rosa e ao centro 
um brilhante com 3,6mm com 0.15ct e pendente, uma 
pérola de cultura de mar (6.7mm). Com contraste ‘cão, 
galo’ datado de 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 12.8 g
Dim.: 4.5 x 2.8 cm
BASE: 580 / 1 100 €

1149 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com 6 diamantes talhe 8/8 com c. de 0.1 ct 
e uma esmeralda talhe oval, com c. de 0,49 ct. Com 
contrastes ‘formiga, galo’ datados de 1938-1984. Sinais 
de uso. 
Peso aprox.: 2.1 g
Med.: 11
BASE: 370 / 750 €

1138 — ANEL DE SINETE EM OURO E 
DIAMANTES 
Portuguesa, do séc. XX em ouro branco de 19.2 kt, com 
monograma ‘MR’ cravejado com 29 diamantes, talhe 
8/8, com c de 0,15ct, com contraste ‘formiga’ datado de 
1938-1984.
Peso aprox.: 14 g
Med.: 11
BASE: 550 / 1 000 €

1141 — PULSEIRA EM OURO 
Portuguesas, do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, de malha 
de corda com contas, com contraste ‘veado’, datado de 
1985-2021.
Peso aprox.: 11 g
Dim.: 19.5 cm
BASE: 450 / 900 €

1139 — ALFINETE ‘JARROS’ COM 
DIAMANTES 
Português do séc. XX, em prata de 833% e ouro de 
19.2 kt, cravejado com 88 diamantes talhe rosa e 
2 talhe antigo, com peso total estimado de 0.6 ct, e 
duas pérolas de cultura com c. de 5.5 a 5.7mm. Com 
contrastes ‘cão, galo’ datados de 1938-1984. Sinais de 
uso, falta de um diamante.
Peso aprox.: 22.4 g
Dim. max.: 7.2 cm
BASE: 550 / 1 000 €

1142 — COLAR EM OURO COM PÉROLAS 
Português do início do 3º quartel do séc. XX, com 
micropérolas de 3.5 a 2.3 mm amarradas em ouro de 
19.2 kt, com um diamante talhe rosa oval cravejado 
no fecho de palheta. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Peso aprox.: 16.1 g
Dim. max.: 46.5 cm
BASE: 700 / 1 400 €

1140 — CRUZ EM OURO 
Português, do séc. XIX/XX, em ouro cravajada com 4 
rubis e 3 micropérolas. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 3.3 g
Dim. max.: 4.3 cm
BASE: 200 / 400 €

1143 — COLAR DE MICROPÉROLAS E OURO
Português, do início do séc. XX, pérolas naturais de 3.2 
a 1.2mm com fecho em prata e ouro, com 5 diamantes, 
talhe rosa, corrente de segurança posterior em ouro 
branco, com contraste ‘tigre e formiga’ datado de 1887-
1984. Sinais de uso.  
Peso aprox.: 2.3 g
Dim. max.: 41 cm
BASE: 350 / 750 €
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1156 — FIO COM CRUZ EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt composto 
por malha de corda com cruz em ouro com granadas 
e ametistas. Com contraste ‘dragão’ datado de 1938-
1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 14.2 g
Dim. max.: 53, 5 cm
BASE: 550 / 1 100 €

1159 — FIO EM OURO E PÉROLAS  
Portugues, do séc. XX, em malha de ouro bicolor, com 
micropérolas, com contraste, ‘dragão’ datado de 1938-
1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 1.7 g
Dim. max.: 48 cm
BASE: 120 / 240 €

1157 — ESCRAVA DE CRIANÇA EM OURO 
Português do início do 3º quartel do séc. XX, em ouro 
decorado com eras. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso, defeitos. 
Peso aprox.: 7,9 g
Dim. int.: 4.8 cm
BASE: 250 / 500 €

1160 — FIO COM PENDENTE, EUGÉNIO 
CAMPOS 
Português, do séc. XX, em ouro de 9 kt e prata de 925%, 
com conta cravejada com zircónias coloridas, com 
contrastes ‘andorinha e águia’ datado de 1998-2021. 
Malha de cadeado com esticador. Com estojo. 
Peso total aprox.: 8,3 g
Dim.: (corrente) 38 a 43.5 cm
BASE: 300 / 500 €

1158 — COLAR COM FECHO EM PRATA 
Italiano, composto por várias fiadas com lascas de coral 
vermelho, com fecho em prata italiano de 925 milésimas 
com acabamento fosco.
Peso aprox.: 56,9 g
Dim.: 44.5 cm
BASE: 200 / 400 €

1161 — PULSEIRA EM OURO
Portuguesa do séc. XX em ouro de 19,2 kt , de 
ourivesaria popular, contraste ‘dragão’ datado de 1938-
1984. Peso aprox.: 27,9 g
Dim.: 19 cm
BASE: 850 / 1 500 €

1150 — ANEL EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro branco de 19.2 kt, 
cravejado com ágatas e quartzos. Com contraste 
‘formiga’ datado de 1938-1984. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 2.2 g
Med.: 10
BASE: 150 / 300 €

1153 — ANEL EM OURO COM BRILHANTES 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, com trevo, 
cravejado com 5 diamantes, talhe brilhante, com peso 
estimado de 0.16 ct, contraste ‘dragão, galo’ datado de 
1938-1984. Sem sinais de uso.
Peso aprox.: 2.1 g
Med.: 13
BASE: 120 / 240 €

1151 — ANEL EM OURO COM DIAMANTE 
Português do séc. XX, em ouro bicolor de 19.2 kt, com 
decoração barroca com diamante talhe antigo com 
peso estimado de 0.22ct, com contrastes ‘dragão, galo’ 
datados de 1938-1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 7.5 g
Med.: 18
BASE: 325 / 650 €

1154 — ALFINETE DE LAPELA COM 
DIAMANTE 
Português, do início do séc. XX, em ouro com esmalte 
translucido azul e diamantes talhe antigo, coxim, com c. 
de 0.08ct. Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de 
uso. 
Peso aprox.: 1.5 g
Dim. max.: 5 cm
BASE: 100 / 200 €

1152 — ANEL EM OURO COM CITRINOS 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt com 3 citrinos 
talhe carré e 4 diamantes talhe rosa, cravejados em 
prata, com contrastes ‘cão, galo’ datados de 1938-1984. 
Sinais de uso. 
Peso aprox.: 4.5 g
Med.: 15
BASE: 250 / 500 €

1155 — DOIS PARES DE BRINCOS EM OURO 
Portuguêses da 1ª metade do séc. XX, em ouro de 19.2 
kt com pérolas de cultura com c. de 6.3 mm, e outros 
com pérolas de imitação. Com contrastes ‘tigre II, 
formiga’, datados de 1887-1984. Sinais de uso, molas 
de rosca.
Peso aprox.: 3.9 g
Dim. max.: 5 cm
BASE: 150 / 300 €
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1168 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES E 
SAFIRA  
Português do séc. XX, em ouro de 19,2kt, cravejado 
com 6 diamantes talhe brilhante, com peso estimado de 
0.35ct e safira talhe oval, com peso estimado de 1.43ct. 
Com contraste ‘veado, galo’, em uso de 1985-1998.
Peso aprox.: 7,2 g
Med.: 14
BASE: 450 / 900 €

1171 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Portugues, do início do séc. XX em ouro de 19.2 kt, 
cravejado com três diamantes talhe antigo. Sem marcas 
ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso.
Peso aprox.: 4.4 g 
Med.: 13
BASE: 300 / 600 €

1169 — ANEL EM OURO, DIAMANTES, 
SAFIRAS E RUBI
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt cravejado com 
14 diamantes talhe brilhante, com peso estimado de 
0.97 ct, 8 safiras talhe carré e um rubi talhe oval. Com 
contraste ‘veado, galo’, em uso de 1985-1998.
Peso aprox.: 5,4 g
Med.: 14
BASE: 300 / 600 €

1172 — ALFINETE EM OURO COM FLOR 
ESMALTADA
Português, do início do séc. XX em prata de 833 % e 
ouro de 19.2 kt, de fitas gravadas e cravejado com 
diamantes talhe rosa e um talhe 8/8, e elementos 
naturalistas com rubis sintéticos. Com contraste ‘cão 
galo’ datado de 1938-1984. Sinais de uso, falta de uma 
pedra.
Peso aprox.: 18.5 g 
Dim. max.: 6.3 cm
BASE: 500 / 1 000 €

1170 — ANEL EM OURO, DIAMANTES E 
SAFIRAS 
Espanhol da 2ª metade do séc. XX, argolão em ouro de 
19,2kt cravejado com 36 diamante talhe brilhante, com 
peso estimado de 0.5ct e 3 safiras talhe carré. Com 
contrastes de Madrid ‘M1’do ourives ‘JC’. Sinais de uso.
Peso aprox.: 7,2 g
Med.: 14
BASE: 300 / 600 €

1173 — PAR DE BRINCOS EM OURO
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, cravejados 
com rubis sintéticos talhe rectangular. Com contraste 
‘veado’ em uso de 1985-2021.
Peso total aprox.: 4.3 g 
Dim.: 2 cm
BASE: 125 / 250 €

1162 — PULSEIRA EM OURO
Portuguesa do séc. XX em ouro de 19,2 kt, malha 
vazada de ourivesaria popular, com contraste ‘dragão’ 
datado de 1938-1984. 
Peso aprox.: 7,5 g
Dim.: 19,5 cm
BASE: 250 / 500 €

1165 — ANEL EM OURO, RUBIS E 
DIAMANTES 
Europa do início da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 
14 kt cravejado com dois rubis talhe oval, com peso 
estimado de 0.69 ct e dois brilhantes, talhe brilhante 
com peso estimado de 0.02ct. Com marcas não 
identificadas do teor e do ourives ‘HS’ num circulo. 
Sem marcas ao abrigo do DL n.º 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c).
Peso aprox.: 3 g
Med.: 13
BASE: 130 / 320 €

1163 — MEDALHA EM OURO COM QUARTZO 
FUMÊ
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt em garra 
vazada com medalhão oval lapidado com Nossa 
Senhora, em quartzo fumê, com contra argola, cravejada 
por 3 diamantes, com peso estimado de 0.03ct. Com 
contraste ‘veado’ datado de 1985-2021. 
Peso aprox.: 48 g
Dim.: 6 x 4 cm
BASE: 300 / 600 €

1166 — ANEL EM OURO, DIAMANTES E 
ÁGATA  
Irlandês, da 2ª metade do séc. XX, em ouro bicolor de 
18 kt cravejado com 10 diamantes talhe brilhante, com 
peso estimado de 0.69ct e ágata verde talhe rectangular. 
Com contraste de Dublin datado de 1986. 
Peso aprox.: 4,1 g
Med.: 15
BASE: 300 / 600 €

1164 — ANEL EM OURO, AMETISTA E 
DIAMANTES 
Inglês da 2ª metade do séc. XX, em ouro de 18 kt 
cravejada com ametista talhe oval e 12 diamantes talhe 
8/8, com peso estimado de 0.17ct. Com contraste de 
Londres datado de 1986, do ourives ‘T.A.D.’
Peso aprox.:  4,4 g
Med.: 15
BASE: 150 / 300 €

1167 — PAR DE BRINCOS EM OURO E 
DIAMANTES
Português do séc. XX, em ouro de 19,2 kt, solitários 
cravejados com diamantes talhe brilhante, com peso 
estimado de 0.51ct; pureza VVS; cor J/K. Com contraste 
‘veado, galo’, em uso de 1985-1998. 
Peso aprox.: 1,6 g
Dim.: (frente) 5mm
BASE: 450 / 1 100 €

282 283ABRIL 2022 S.DOMINGOS



1180 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt cravejado em 
estrela um diamante talhe antigo com peso estimado 
de 0.135 ct, e dois rubis tale redondo. Com marca de 
responsabilidade do ourives. Sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea C. Sinais de uso. desgaste no aro.
Peso aprox.: 9 g
Med.: 17 
BASE: 220 / 400 €

1183 — RELÓGIO ZENITH
Suíço, de pulso com movimento manual dos anos 70, 
com caixa em metal plaqueado a ouro, mostrador 
dourado, com pulseira em couro com fivela. Sinais de 
uso, em marcha não revisto
Dim. most.: 3,4 cm 
BASE: 200 / 400 €

1181 — DOIS ANÉIS EM OURO 
Português do séc. XX, em ouro de 19.2 kt, um cravejado 
com safira talhe coxim e 3 diamantes talhe rosa em 
prata, e outro com cabochão talhe oval de ágata verde. 
Um com contrastes ‘dragão’ datado de 1938-84 e outro 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 
15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea C. Sinais de uso, 
desgaste no aro.
Peso total aprox.: 8.3 g
Med.: 5; 26 
BASE: 100 / 200 €

1184 — RELÓGIO EM OURO MIDO
Suíço, relógio de pulso, movimento quartzo ‘Dreamline’, 
com caixa em ouro de 18 kt dos anos 90, mostrador 
dourado com data, e pulseira em pele. Com contrastes. 
Sinais de uso.
Dim. most.: 3 cm
BASE: 300 / 600 €

1182 — RELÓGIO OMEGA SEAMASTER
Suíço, de pulso com movimento manual dos anos 70, 
com caixa em aço plaqueado a ouro, mostrador pérola, 
com pulseira em couro com fivela. Sinais de uso.
Dim. most.: 3,4 cm 
BASE: 250 / 500 €

1185 — RELÓGIO ACCURIST EM OURO
Suíço, de pulso modelo feminino, caixa e pulseira em 
ouro de 9 kt, com marcas inglesas, não em marcha. 
Peso sem mecanismo: 25 g
Dim. most.: 0.9 cm
BASE: 340 / 600 €

1174 — PAR DE BOTÕES DE PUNHO EM OURO
Português do séc. XX, em ouro relevado de 19,2kt, 
cravejados com duas malaquites, entalhadas, com 
contraste do Porto ‘dragão’ datado de 1938- 1984, da 
Casa Ferreira Marques, Porto. 
Peso total aprox.: 13.9 g
Dim. frente.: 2 x 1.3 cm
BASE: 400 / 800 €

1177 — DOIS ALFINETES EM OURO
Portuguêses do início do séc. XX, em ouro de fio torcido, 
com placa de ágata oval, com 6 pérolas de cultura e um 
de criança com micro pérolas, com contrate ‘dragão’ 
datado de 1938-1984. O 1º sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 
2, alínea c.
Peso total aprox.: 14 g 
Dim.: 8 cm
BASE: 200 / 400 €

1175 — COLAR DE PÉROLAS COM FECHO EM 
OURO
Português, pérolas de água doce tratadas, com 8 
fiadas em fecho de bola com calotas estriadas, com 13 
diamantes talhe 8/8 com peso estimado de 0.13 ct. Com 
contrastes ‘veado, galo’ datado de 1985-1998. 
Sinais de uso. 
Dim.: 41 cm
BASE: 100 / 200 €

1178 — ANEL EM OURO COM GRANADAS
Português do séc. XX, em prata e ouro cravejado com 
9 granadas em talhe oval e lascas de diamante. Com 
contraste misto ‘cão’ datado de 1984-1984.
Peso aprox.: 6.6 g
Med.: 14 
BASE: 125 / 250 €

1176 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES 
Português, do séc. XX em ouro bicolor de 19.2 kt, 
cravejado com 9 diamantes talhe brilhante com peso 
estimado de 0.31 ct. Com contrastes ‘veado, galo’ 
datado de 1985-1998. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 7.3 g
Med.: 21
BASE: 250 / 500 €

1179 — ANEL EM OURO COM DIAMANTES
Português do séc. XX, em prata e ouro cravejado com 3 
ametistas sintéticas, talhe oval e 6 diamante talhe 8/8, 
com peso estimado de 0.048 ct. Com contraste misto 
‘cão’ datado de 1984-1984.
Peso aprox.: 6.2 g
Med.: 15 
BASE: 125 / 250 €
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1186 — RELÓGIO EM OURO OMEGA
Suíço, modelo de Senhora, com caixa e pulseira de 
malha, em ouro branco de 19.2 kt, caixa cravejado com 
42 diamantes talhe 8/8, com peso estimado de 0.7ct. 
Com contrastes ‘formiga, galo’ datado de 1938-84 do 
ourives de Lisboa ‘Almada Jorge dos Santos’ reg. em 
1959. 
Peso total: 34.7 g
Dim. Most.: 1.7 cm
BASE: 1 500 / 2 000 €

1189 — RELÓGIO DE PULSO KLAUS KOBEC
Modelo KKG1913 ref.59785 . Caixa e bracelete em 
aço, movimento de quartzo. Mostrador com numeração 
romana, data às 3 horas e quadrantes de cronógrafo.
Com caixa e documentos. Em marcha não revisto.
Diâm.: (mostrador) 3 cm.
BASE: 150 / 250 €

1187 — RELÓGIO EM OURO VACHERON & 
CONSTANTIN 
Suíço, modelo de Senhora, com caixa e pulseira de 
malha, em ouro branco de 18 kt, caixa cravejado com 
32 diamantes talhe 8/8, com peso estimado de 0.92ct e 
mostrador azul. Com contrastes francês de importação 
‘mercúrio’ datado de pós 1838-84 e contraste italiano 
de Milão datado de 1944-1968. 
Peso total: 45.2 g
Dim. most. 2.33 x 2.33 cm
BASE: 2 200 / 3 000 €

1190 — RELÓGIO AUREOS COM PULSEIRA 
EM OURO 
Suíço do séc. XX modelo ‘Aureos Extra’ de 17 jewels, 
mecânico com caixa em aço plaqueado e pulseira de 
malha em ouro de 19.2 kt, com contraste do Porto 
‘dragão’, datado de 1938-1984. Mostrador com sinais 
de uso, gravação no fecho da pulseira’ M. Manuela’, em 
marcha não revisto.
Peso total aprox.: 45.5 g
Dim. most.: 3 cm 
BASE: 250 / 500 €

1188 — RELÓGIO DE PULSO CARTIER 
Suíço, ‘TANK MUST’ relógio de pulso, movimento quartzo 
ref. 764110, Caixa em aço, coroa de contas com um 
cabochão em espinela sintética, mostrador prateado, 
ponteiros em aço azulado em forma de espada, pulseira 
em pele preta, fivela em aço. Ínfimos sinais de uso, com 
documentos e caixa. Em marcha não revisto.
Dim. most.: 2,5 cm
BASE: 250 / 400 €

1191 — RELÓGIO DE PULSO TISSOT 
Suíço do séc. XX modelo vintage ‘Antimagnetique’, 
mecânico com caixa em aço plaqueado e pulseira de 
pele. Mostrador com sinais de uso, em marcha não 
revisto.
Dim. most.: 3.4 cm 
BASE: 200 / 400 €

Ordem de compra nº________
Esta ordem para tomar efeito deve ser impressa e enviada para o fax: +351 226 106 266, 
ou enviada para o email: geral@leiloeirasaodomingos.pt com uma antecedência não 
inferior a 4 horas antes do início do leilão. 

Please send at least 4 hours before the auction.Nome/ Name:
Morada/ Address:País/ Country:E-mail:Telefone (casa)/ Phone (home):Fax:Telefone 
(escritório)/ Phone (business):Telemóvel/Mobile:Assinatura/Signature

leilões de arte e antiguidades
Calçada joão do carmo 31, 4150-426 

PORTO PORTUGAL

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE/ LOT 
DESCRIPTION

LIMITE MÁXIMO/ MAXIMUM 
BID AMOUNT
 (Euros)

Ordem de Compra/Absentee Bid Form
Licitação telefónica/Telephone Bid Form

Leilão/Auction _________________Data/
Date   _________________
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NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR/ NEW CLIENTS PLEASE INDICATE:BANCO/ BANK
_______________________________________________________________________BALCÃO/ BR
ANCH___________________________________________________________________CONTA Nº/ 
ACCOUNT #_______________________________________________________________

LOTE DESCRIÇÃO DO LOTE/ LOT 
DESCRIPTION

LIMITE MÁXIMO/ MAXIMUM 
BID AMOUNT
 (Euros)

 Assinatura/Signature

EXECUÇÃO DE ORDENS DE COMPRA (OC) - 
Sempre que é recebida mais do que uma OC com o mesmo valor prevalecerá a primeira. 
Por favor assegure-se de que as suas OC nos chegam com a maior antecedência possível e pelo menos quatro horas antes do início do leilão, podendo não ser 
possível executà-las quando recebidas em momento posterior e /ou depois de iniciado o leilão.
Pagamento e levantamento dos bens – Deve ser efectuado nos cinco dias úteis seguintes à data da compra; por favor note que não são aceites cartões de crédito; 
os cheques deverão ser emitidos à ordem de “Leiloeira S.Domingos”; todas as transferências bancárias deverão indicar o nº do leilão, o nº do lote e o nº de 
licitação do cliente. Banco: BPI; Nome da conta: Sociedade Leiloeira S.Domingos, 

NIB: 001000004641733000128 
IBAN:PT50001000004641733000128 

TERMOS E 
CONDIÇÕES
A sociedade comercial de leilões “Sociedade Leiloeira 
S. Domingos Ldª” adiante designada por “Leiloeira S. 
Domingos” submete a sua actividade de leiloeira ás 
condições negociais supra enunciadas e ainda por 
quaisquer outras condições expressas em local próprio, 
designadamente nos catálogos.

I - CONDIÇÕES APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS 
VENDEDORES

Clausula 1ª

A Leiloeira S. Domingos e o vendedor de um bem, 
passam a ficar vinculados entre si através da assinatura 
de um contrato de prestação de serviços.

Clausula 2ª

Do contrato referido no número anterior, deverão constar 
obrigatoriamente os seguintes elementos:

Identificação completa do vendedor, e se aplicável do 
seu representante.

Identificação e descrição, ainda que sumária, do bem ou 
bens a colocar em leilão

Preço mínimo acordado pelas partes para a venda de 
cada bem

Comissão devida pelo vendedor á leiloeira S. Domingos

Taxas relativas ao seguro e à inventariação do bem

Quaisquer outras taxas referentes a serviços solicitados 
pelo vendedor à Leiloeira S. Domingos, designadamente 
as referentes a transportes, fotografias, etc

Assinatura do vendedor ou do seu representante 
com poderes para o ato bem como a declaração de 
conhecimento e aceitação das presentes Condições 
Gerais e das Condições Particulares que tenham 
eventualmente sido acordadas no caso concreto

Clausula 3ª

A Leiloeira S. Domingos nunca adquire a propriedade 
dos bens que coloca em leilão, nem em qualquer 
circunstância atua em nome próprio como vendedora 
dos mesmos

Clausula 4ª

Com a celebração do contrato o vendedor garante á 
Leiloeira S. Domingos e ao comprador do bem

Ser legitimo proprietário e possuidor do bem e que 
o mesmo se encontra livre de quaisquer ónus ou 
encargos, designadamente quanto á detenção, uso, 
fruição ou transmissibilidade, incluindo classificação, 

inventariação ou arrolamento do bem por qualquer 
entidade oficial.

Não ter sonegado á Leiloeira S. Domingos, quaisquer 
informações , que se por esta fossem conhecidos, 
seriam susceptíveis de modificar a sua vontade de 
contratar ou fossem de molde a alterar a descrição do 
bem e/ou valor que lhe é atribuído.

O vendedor obriga-se a manter o bem á disposição e 
a entrega-lo á Leiloeira S. Domingos ou ao comprador, 
logo que tal lhe seja solicitado pelo Leiloeira S. 
Domingos

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 leiloeira 
São Domingos documentos que evidenciem a respectiva 
representação com poderes do vendedor.

Caso durante a vigência do contrato o vendedor tenha 
conhecimento do início de algum procedimento tendente 
á classificação, inventariação ou arrolamento do bem 
ou de que qualquer terceiro se arroga como titular de 
qualquer direito sobre o mesmo deve de imediato avisar 
a Leiloeira S. Domingos

Clausula 5ª

1-A Leiloeira S. Domingos tem a faculdade de, em 
qualquer momento, solicitar ao vendedor a apresentação 
de documentos comprovativos da titularidade do bem.

2-A Leiloeira S. Domingos, reserva-se ainda o direito 
de, a todo o tempo, por si ou por terceiros, efetuar 
exames e/ou peritagens ao bem, com vista a confirmar 
a veracidade e/ou exatidão da descrição do mesmo 
constante do Contrato.

3- Caso os exames ou peritagens mencionados no 
número anterior permitam concluir pela incorreção 
material do objecto do contrato, assistirá à Leiloeira S. 
Domingos 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.

4- A Leiloeira S. Domingos 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 Leiloeira S. Domingos fundadas 
dúvidas sobre a correção material do Contrato.

Clausula 6ª

1- O Contrato apenas poderá ser alterado por mútuo 
acordo das partes, devendo essa alteração ser reduzida 
a escrito.

2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderá 
a Leiloeira S. Domingos alterar unilateralmente no 

catálogo onde seja incluído o bem, 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.

Clausula 7ª

O vendedor autoriza expressamente a Leiloeira S. 
Domingos 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.

Clausula 8ª

O vendedor autoriza expressamente a Leiloeira S. 
Domingos 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.

Clausula 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 Leiloeira S. Domingos 
e/ou o comprador por todos os danos e prejuízos 
incorridos.

Clausula 10ª

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 a Leiloeira 
S. Domingos 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.

2- A responsabilidade da Leiloeira S. Domingos 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.

Clausula 11ª

1- No caso de venda do bem, e recebido do comprador 
o valor total da venda, a Leiloeira S. Domingos 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 Leiloeira S. Domingos 
para o efeito.

2-O vendedor autoriza expressamente a Leiloeira 
S. Domingos a deduzir do montante a pagar pela 
arrematação:

a comissão que lhe é devida nos termos do Contrato, 
acrescida do IVA à taxa legal; e
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o valor dos serviços e outros pagamentos devidos nos 
termos do Contrato, acrescidos do IVA à taxa legal.

Clausula 12ª

1- No caso de o bem vendido constituir uma obra de 
arte original, na aceção 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 redação 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.

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.

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 Leiloeira S. Domingos, antes de esta ter 
efetuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza 
expressamente a Leiloeira S. Domingos a deduzir do 
montante líquido que lhe seria devido nos termos da 
cláusula 11ª a quantia pelo mesmo devida àquele título.

Clausula 13ª

Quando o vendedor deva à Leiloeira S. Domingos 
quaisquer quantias enquanto comprador de outros bens, 
aquele autoriza expressamente a Leiloeira S. Domingos 
a deduzir do montante líquido que lhe seria devido nos 
termos da cláusula 11ª essas quantias.

Clausula 14ª

1- Se a Leiloeira S. Domingos 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.

2- Na medida em que a reação contra o comprador 
careça da intervenção do vendedor, deverá este 
mandatar a Leiloeira S. Domingos com os poderes 
necessários para o efeito.

3- Quando a Leiloeira S. Domingos conseguir cobrar, 
judicial ou extra-judicialmente, o crédito sobre o 
comprador, entregará o valor devido ao vendedor nos 5 
(cinco) dias úteis seguintes à efetiva cobrança.

Clausula 15ª

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 Leiloeira S. Domingos 
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.

2- Decorrido esse prazo, ou outro expressamente 
acordado entre as partes, sem que se tenha efetivado a 
venda do bem, a Leiloeira S. Domingos comunicará esse 
facto ao vendedor, devendo este, cumulativamente:

pagar de imediato à Leiloeira S. Domingos o que estiver 
estipulado no Contrato, não lhe assistindo direito a 
qualquer compensação ou indemnização pelo facto da 
não venda do bem;

proceder ao levantamento do bem nos 5 (cinco) dias 
úteis seguintes à comunicação.

Clausula 16ª

1- Passado o prazo referido na alin. b) do nº2 da 
clausula em 15ª 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 Leiloeira 
S. Domingos, seus representantes, trabalhadores ou 
colaboradores.

2- O vendedor será ainda responsável por todas as 
despesas adicionais de remoção, armazenamento ou 
seguro do bem, originadas pelo seu não levantamento 
atempado.

3- Decorridos 90 (noventa) dias sobre a comunicação 
referida na cláusula anterior sem que haja qualquer 
resposta formal do vendedor, a Leiloeira S. Domingos 
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 
APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS COMPRADORES

Clausula 17ª

1- Um potencial comprador para poder licitar deverá 
ser maior, registar-se antecipadamente e possuir um 
número de licitação

2-Do registo devem obrigatoriamente constar os 
seguintes elementos: nome, idade, direcção, número 
de telefone, a assinatura do potencial comprador 
declarando conhecer e aceitar as presentes Condições 
Gerais

Clausula 18ª

1-A Leiloeira S. Domingos, reserva-se o direito a efetuar 
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, sugerir um 
pagamento inicial ou a prestação de uma garantia 
irrevogável por um banco em first demand.

2- A atribuição do número de registo significa que a 
Leiloeira S. Domingos aceita, a inscrição do potencial 
comprador, que desta forma fica habilitado a licitar, salvo 

motivo de força maior, como se refere no ponto seguinte.

3-À Leiloeira S. Domingos 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.

Clausula 19ª

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.

2-A Leiloeira S. Domingos não actua, em circunstância 
alguma, em seu próprio nome como compradora dos 
bens que coloca em leilão.

Clausula 20ª

Para se certificar da efetiva licitação de determinado ou 
de determinados bens, o potencial comprador deverá 
comparecer e licitar pessoalmente no respectivo leilão, 
considerando a Leiloeira S. Domingos que a presença do 
potencial comprador é sempre a forma mais adequada 
para proteger os seus interesses. 

Clausula 21ª

1-Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a 
Leiloeira S. Domingos 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:

licitar em nome e por conta dos potenciais compradores, 
mediante ordem de compra efectuada em impresso 
próprio, nos exatos termos e condições dele constantes;

efetuar 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.

2-Os serviços de execução de ordens de compra e de 
licitação por telefone a que se alude no ponto anterior 
são prestados pela Leiloeira S. Domingos a título de 
cortesia aos potenciais compradores e têm carácter 
confidencial e gratuito.

3-A Leiloeira S. Domingos efetuará todas as diligências 
razoavelmente ao seu alcance para a correta e pontual 
execução destes serviços de cortesia. Contudo, 
a Leiloeira S. Domingos 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.

Clausula 22ª

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:

Lances de 10 (dez) euros, até ao limite de licitação de 
100 (cem) euros;

Lances de 25 (vinte e cinco) euros no intervalo de 100 
(cem) a 500 (quinhentos) euros;

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.

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.

Clausula 24ª

1-A título indicativo refere-se o regime aplicável quanto 
ao IVA sobre a comissão que acresce ao preço do bem 
arrematado:

IVA à taxa legal, atualmente de 23% (vinte e três 
por cento) sobre o valor da comissão faturada a 
compradores nacionais, compradores particulares na EU 
e compradores particulares extra comunitários;

IVA não aplicável na comissão debitada a entidade 
registada no VAT(EU), certificada pelo “Vies/Web 
Validation”;

Isenção de IVA na comissão debitada em caso de 
exportação dos bens arrematados (países extra 
comunitários), tornando-se necessária a evidência 
documental da exportação.

2-É da responsabilidade da Leiloeira S. Domingos 
fundamentar perante as autoridades fiscais os princípios 
adotados na aplicação do IVA, pelo que desenvolverá 
junto dos potenciais compradores os esclarecimentos 
e compromissos que aquele propósito mostrar 
necessários.

Clausula 25ª

O comprador obriga-se a pagar à Leiloeira S. Domingos 
a quantia total devida pela venda do bem, ou seja :

montante da arrematação

Leilões Live Online – 20% 

Leilões Online – 25%

Leilões/ Galeria Online – 20%

IVA liquidado de acordo com o disposto na cláusula 
anterior

Clausula 27ª

1-O comprador obriga-se a proceder ao pagamento 
referido no artigo anterior e a levantar os bens 
durante os cinco (5) dias úteis seguintes á data da 

respectiva compra , podendo ser exigido, momento da 
arrematação, um sinal de 30% do valor do bem que não 
esteja coberto pela garantia

2-O pagamento pode ser feito em numerário, cartão de 
débito, cheque ou transferência bancária

3- o pagamento por meio de cheque não visado, só se 
considera efetuado depois da boa cobrança do cheque

4- No caso de não ter sido efetuado o pagamento no 
prazo estipulado, ao valor em dívida acrescerão juros 
de mora à taxa legal praticada para as operações 
comerciais.

Clausula 28ª

A transferência da titularidade da propriedade do bem 
do vendedor para o comprador ocorre apenas com o 
pagamento integral à Leiloeira S. Domingos 

Clausula 29ª

1-O levantamento de qualquer bem só será autorizado 
depois de integralmente paga a quantia da venda. 

2-A Leiloeira S. Domingos 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.

3-No caso de bens arrematados com destino a países 
terceiros, a Leiloeira S. Domingos 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).

4- Qualquer ajuda da Leiloeira S. Domingos, 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 Leiloeira S. Domingos, seus representantes, 
trabalhadores ou colaboradores.

Clausula 30ª

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 a clausula 27 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.

2- Com o levantamento do bem ou decorrido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis previsto no ponto 27 supra sem 
que o bem seja levantado, o risco pela perda ou dano 
do bem, incluindo furto ou roubo, transfere-se para o 
comprador. 

3-O comprador será ainda responsável por todas as 
despesas adicionais de remoção, armazenamento ou 
seguro do bem, originadas pelo seu não levantamento 
atempado. 

Clausula 31ª

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 
Leiloeira S. Domingos poderá, a todo o tempo, por si e 
em representação do vendedor, e sem necessidade de 
qualquer interpelação ao comprador:

intentar acção judicial de cobrança da quantia em 
dívida, nos termos legais;

notificar o comprador da resolução da venda por 
incumprimento, sem prejuízo do direito da Leiloeira S. 
Domingos de receber a comissão devida pelo comprador 
e da consequente possibilidade de ser intentada acção 
judicial para cobrança desta.

2- Em qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do 
número anterior, a Leiloeira S. Domingos 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.

Clausula 32ª

O comprador autoriza expressamente a Leiloeira s. 
Domingos 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. 

Clausula 33ª

1-As fotografias ou representações do bem no catálogo 
destinam-se, exclusivamente, à identificação do bem 
sujeito a venda.

2- A Leiloeira S. Domingos 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.

3- Não obstante o que se refere no ponto anterior, os 
bens são vendidos no exato estado de conservação em 
que se encontram, pelo que competirá aos potenciais 
compradores confirmar pessoalmente, através do prévio 
exame do bem, a exatidão da descrição constante 
do catálogo, designadamente no que diz respeito a 
eventuais restauros, faltas ou defeitos. 

Clausula 34ª

A Leiloeira S. Domingos não é responsável perante o 
comprador de um bem:

que, por facto imputável ao vendedor ou a terceiro, 
venha a ser objecto de reclamações ou reivindicações 
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de terceiros e/ou apreendido, a título provisório 
ou definitivo, pelas autoridades competentes, 
independentemente da data em que haja sido 
determinada ou efetivada 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.

que venha a ser impedido de sair do País, 
designadamente ao abrigo da legislação de proteção 
do património cultural, independentemente da data 
em que haja sido efetivada 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.

Clausula 35ª

A eventual responsabilidade da Leiloeira S. Domingos 
perante o comprador fica, em qualquer caso, limitada ao 
montante efetivamente pago por este pela aquisição do 
bem, exceto em caso de dolo.

Clausula 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. 

© LEILOEIRA SÃO DOMINGOS 2022
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