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2ª Sessão
16 de Dezembro de 2021 - 20h00

Exposição de 11 a 14 de Dezembro das 10h00 às 21h00, 
a realizar na nossa sede na Rua Santos Pousada 1281, Porto.

ARTE E ANTIGUIDADES

LEILÃO - 88



Condições Gerais da Actividade 

Leiloeira da MdS Leilões

As presentes condições gerais contêm as normas 

pelas quais a sociedade comercial “Marques 

dos Santos – Leilões, Unipessoal, Lda.”, doravante 

designada “MdS Leilões” rege, como um todo, a 

sua actividade de leiloeira. As relações comer-

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

quaisquer outras condições expressas em local 

próprio, designadamente nos catálogos.

I _ CONDIÇÕES PREDOMINANTE-

MENTE APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS 

VENDEDORES

I. A) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ENTRE A “MDS LEILÕES” 

E O VENDEDOR.

Cláusula 1a
A “MdS Leilões” nunca adquire a propriedade 

dos bens que coloca em leilão, nem em qualquer 

circunstância actua em nome próprio como 

vendedora dos mesmos.

Cláusula 2a
2.1 A “MdS Leilões” e o vendedor de um bem 

vinculam-se entre si mediante a assinatura 

por ambas as partes do respectivo contrato 

de prestação de serviços (ao diante designado 

“Contrato”).

2.2 Do Contrato referido no número anterior 

deverão constar obrigatoriamente os seguintes 

elementos:

(a) identificação completa do vendedor e, se 

aplicável, do seu representante;

(b) identificação e descrição, ainda que sumária, 

do bem ou bens a colocar em leilão;

(c) preço mínimo de venda para cada bem;

(d) comissão devida à “MdS Leilões” pelo 

vendedor;

(e) taxas relativas ao seguro e à inventariação 

do bem;

(f) quaisquer outras taxas devidas por serviços 

solicitados pelo vendedor à “MdS Leilões”, 

designadamente as referentes a transportes, 

fotografias, etc.;

(g) assinatura do vendedor ou seu representante 

com poderes para o acto, bem como declaração 

de conhecimento e aceitação das presentes 

Condições Gerais e das condições Particulares, 

que tenham eventualmente sido acordadas no 

caso concreto.

Cláusula 3a
3.1 Com a celebração do Contrato, o vendedor 

garante à “MdS Leilões” e ao comprador:

(a) ser legítimo proprietário e possuidor do 

bem, livre de quaisquer ónus ou encargos, 

informando expressamente sobre a eventual 

inventariação ou arrolamento do bem pelas 

entidades oficiais;

(b) não ter sonegado à “MdS Leilões” quaisquer 

informações que, se fossem por esta conhecidos, 

seriam susceptíveis de modificar a sua vontade 

de contratar, de alterar a descrição do bem e/ou 

do valor que lhe é atribuído.

3.2 O vendedor obriga-se a manter o bem à 

disposição e a entregá-lo à “MdS Leilões” ou ao 

comprador, logo que tal lhe seja solicitado pela 

“MdS Leilões”.

3.3 Sendo o vendedor representado por terceiro, 

o disposto nos números anteriores desta 

cláusula aplica-se ao legal representante com 

as devidas adaptações, mais se obrigando o 

representante a apresentar à “MdS Leilões” 

documentos que evidenciem a respectiva 

representação com poderes do vendedor.

Cláusula 4a 

A “MdS Leilões” tem a faculdade de, em qualquer 

momento, solicitar ao vendedor a apresentação 

de documentos comprovativos da titularidade 

do bem.

Cláusula 5a
5.1 A “MdS Leilões” reserva-se ainda o direito de, 

a todo o tempo, por si ou por terceiros, efectuar 

exames e/ou peritagens ao bem, com vista 

a confirmar a veracidade e/ou exactidão da 

descrição do mesmo constante do Contrato.

5.2 Caso os exames ou peritagens mencionados 

no número anterior permitam concluir pela 

incorrecção material do objecto do contrato, 

assistirá à “MdS Leilões” o direito a resolver o 

Contrato, bem como a exigir do vendedor uma 

indemnização pelos danos e prejuízos sofridos, 

incluindo o dano de imagem no caso de a venda 

do bem já ter sido publicitada, se o vendedor 

tiver actuado com dolo ou negligência grosseira 

na negociação e celebração do Contrato. 

5.3 A “MdS Leilões” pode também resolver o 

Contrato, sem que por isso tenha o vendedor 

direito a qualquer indemnização, se tais exames 

ou peritagens não se revelarem conclusivos mas, 

ainda assim, subsistirem para a “MdS Leilões” 

fundadas dúvidas sobre a correcção material 

do Contrato.

Cláusula 6a
6.1 O Contrato apenas poderá ser alterado por 

mútuo acordo das partes, reduzido a escrito.

6.2 Sem prejuízo do disposto em 6.1, no catálogo 

onde seja incluído o bem, a “MdS Leilões” pode 

alterar unilateralmente a descrição e aumentar 

o preço mínimo de venda do bem fixados no 

Contrato, assim como estabelecer livremente o 

número de bens a colocar em cada lote.

Cláusula 7a
O vendedor autoriza expressamente a “MdS 

Leilões” a fotografar, publicar, publicitar e uti-

lizar, sob qualquer forma, para fins comerciais, 

culturais, académicos ou outros, a imagem e a 

descrição de todos os bens objecto do Contrato.

I.B) RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula 8a
8.1 O risco inerente ao transporte do bem para 

as instalações da “MdS Leilões”, o depósito do 

bem nessas instalações, assim como o seu 

posterior levantamento e transporte em caso 

de não venda, é da inteira responsabilidade do 

vendedor.

8.2 Qualquer ajuda da “MdS Leilões”, seus 

representantes, trabalhadores ou colaboradores 

nas actividades descritas no ponto anterior, 

considera-se prestada a título de cortesia, não 

podendo recair qualquer tipo de responsabili-

dade sobre essas pessoas por tal facto. De igual 

modo, a eventual indicação de empresa ou 

pessoa para o fazerem exclui qualquer respon-

sabilidade da “MdS Leilões”, seus representantes, 

trabalhadores ou colaboradores.

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

to o bem estiver na posse do vendedor são da sua 

inteira e exclusiva responsabilidade quaisquer 

perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que 

o bem sofra, ficando o vendedor obrigado a 

indemnizar a “MdS Leilões” e/ou o comprador 

por todos os danos e prejuízos incorridos.

Cláusula 10a
10.1 Para além dos casos aludidos infra em 

que a responsabilidade já se transferiu para o 

comprador ou voltou para a esfera jurídica do 

vendedor (v.g. nomeadamente cláusulas 16a, 28a 

e 29a), a “MdS Leilões” apenas se responsabiliza 

pelos bens que estejam depositados nas suas 

instalações, desde que o Contrato esteja 

devidamente assinado pelo vendedor ou seu 

representante ou que os bens lhe tenham 



sido formalmente confiados para efeitos de 

identificação e avaliação.

10.2 A responsabilidade da “MdS Leilões” por 

eventuais perdas ou danos, incluindo furto ou 

roubo, que possam ocorrer em bens que lhe te-

nham sido formalmente confiados nos termos 

do número anterior, está limitada e coberta por 

seguro pelo valor da reserva acordada.

I.C) PAGAMENTO

Cláusula 11a
11.1 No caso de venda do bem, e recebido do 

comprador o valor total da venda, a “MdS Lei-

lões” obriga-se a entregar ao vendedor a quantia 

da venda, deduzidas as comissões, serviços e 

impostos devidos, 30 (trinta) dias após a data 

da realização do respectivo leilão, cabendo ao 

vendedor contactar a “MdS Leilões” para o efeito.

11.2 O vendedor autoriza expressamente a “MdS 

Leilões” a deduzir do montante a pagar pela 

arrematação:

(a) a comissão que lhe é devida nos termos do 

Contrato, acrescida do IVA à taxa legal; e

(b) o valor dos serviços e outros pagamentos 

devidos nos termos do Contrato, acrescidos do 

IVA à taxa legal.

Cláusula 12a
12.1 No caso de o bem vendido constituir uma 

obra de arte original, na acepção que lhe é dada 

pelo artigo 54.o do Código do Direito de Autor 

e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto 

-Lei n.o 63/85, de 14 de Março, na redacção 

introduzida pela Lei n.o 24/2006, de 30 de Junho, 

a quantia líquida a receber pelo vendedor 

compreende o montante devido ao autor ou 

aos seus herdeiros, consoante o caso, a título de 

direito de sequência.

12.2 O vendedor obriga-se a reter tal quantia e 

pagá-la ao autor ou, se for o caso, aos herdeiros 

do autor, a solicitação destes ou de quem 

validamente os represente.

12.3 Apesar do disposto nos números anteriores, 

caso o autor, os seus herdeiros ou quem valida-

mente os represente, solicitar o pagamento do 

direito de sequência à “MdS Leilões” antes de 

esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, 

o vendedor autoriza expressamente a “MdS 

Leilões” a deduzir do montante líquido que 

lhe seria devido nos termos da cláusula 11a a 

quantia pelo mesmo devida àquele título.

Cláusula 13a
Quando o vendedor deva à “MdS Leilões” 

quaisquer quantias enquanto comprador de 

outros bens, aquele autoriza expressamente 

a “MdS Leilões” a deduzir do montante líquido 

que lhe seria devido nos termos da cláusula 11a 

essas quantias.

Cláusula 14a
14.1 Se a “MdS Leilões” não tiver recebido do 

comprador o valor total da venda até ao final 

do prazo referido na cláusula 11a, deverá 

comunicar tal facto ao vendedor, informando-

-o ainda sobre se intentou ou pretende intentar 

acção judicial de cobrança da quantia total da 

venda ou a peticionar a resolução da venda, nos 

termos da cláusula 30a infra.

14.2 Na medida em que a reacção contra o 

comprador careça da intervenção do vendedor, 

deverá este mandatar a “MdS Leilões” com os 

poderes necessários para o efeito.

14.3 Quando a “MdS Leilões” conseguir cobrar, 

judicial ou extra-judicialmente, o crédito 

sobre o comprador, entregará o valor devido ao 

vendedor nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à 

efectiva cobrança.

I.D) NÃO VENDA DE UM BEM

Cláusula 15a
15.1 Salvo indicação expressa em contrário por 

parte do vendedor, manifestada a todo o tempo, 

no caso de não venda de um bem em leilão a 

“MdS Leilões” reserva-se o direito de proceder à 

sua venda pelo preço mínimo de venda acor-

dado, acrescido da comissão e imposto devidos, 

durante os 20 (vinte) dias úteis seguintes à 

última sessão do respectivo leilão.

15.2 Decorrido esse prazo, ou outro expres-

samente acordado entre as partes, sem que 

se tenha efectivado a venda do bem, a “MdS 

Leilões” comunicará esse facto ao vendedor, 

devendo este, cumulativamente:

(a) pagar de imediato à “MdS Leilões” o que esti-

ver estipulado no Contrato, não lhe assistindo 

direito a qualquer compensação ou indemniza-

ção pelo facto da não venda do bem;

(b) proceder ao levantamento do bem nos 5 

(cinco) dias úteis seguintes à comunicação.

Cláusula 16a
16.1 Passado o prazo referido em 15.2 alínea b) 

sem que o vendedor tenha levantado o bem, o 

risco pela perda ou dano do bem, incluindo 

furto ou roubo, transfere-se, a partir dessa data, 

para o vendedor, não podendo ser assacada 

qualquer responsabilidade por essa eventua-

lidade à “MdS Leilões”, seus representantes, 

trabalhadores ou colaboradores.

16.2 O vendedor será ainda responsável por 

todas as despesas adicionais de remoção, 

armazenamento ou seguro do bem, originadas 

pelo seu não levantamento atempado.

16.3 Decorridos 90 (noventa) dias sobre a 

comunicação referida na cláusula anterior sem 

que haja qualquer resposta formal do vendedor, 

a “MdS Leilões” poderá vender o bem em leilão, 

sem sujeição ao preço mínimo de venda acorda-

do, recebendo a comissão e as taxas fixadas no 

Contrato e ainda quaisquer outras quantias em 

dívida pelo vendedor.

II _ CONDIÇÕES PREDOMINANTEMENTE 

APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES COM OS COM-

PRADORES

 II. A) Registo dos Potenciais Compradores

 CLÁUSULA 17ª 

17.1 A “MdS Leilões” tem disponível uma 

Plataforma Internet “Artfac Live!”, doravante 

designada “Plataforma”, onde são  registados 

os potenciais compradores que pretendam 

utilizar esta ferramenta para veicular licitações 

em concorrência com aquelas que vão sendo 

proferidas em sala. 

 17.2 As sessões com aquele perfil serão 

anunciadas com a distribuição do catálogo de 

cada leilão.

 17.3 A utilização da ferramenta tem um custo 

expresso em percentagem sobre o valor dos 

bens através dela arrematados e a suportar 

pelo respectivo comprador, mediante um au-

mento pelo equivalente da comissão, também 

expressa em percentagem, que é devida à “MdS 

Leilões”, como adiante se refere na cláusula 25ª. 

 

CLÁUSULA 18ª 

18.1 Para poder licitar, um potencial comprador 

deverá ser maior, registar-se antecipadamente, 

para as licitações em sala ou via “Plataforma” e 

possuir um número de licitação.

 18.2 Do registo devem obrigatoriamente 

constar os seguintes elementos: nome, idade, 

direcção, número de telefone, estimativa 

de licitações previstas (bid limit), cartão de 

crédito e a assinatura do potencial comprador 

declarando conhecer e aceitar as presentes 

Condições Gerais.

 18.3 Os potenciais compradores que pretendam 

utilizar a “Plataforma” devem registar-se 

com a antecedência de 12 horas quanto à data 

e hora estabelecidos para o leilão respectivo, 

preenchendo rigorosamente os elementos 

solicitados. 



 CLÁUSULA 19ª

19.1 A “MdS Leilões” efectuará uma prévia 

avaliação sobre a informação facultada pelos 

potenciais 

compradores, em conformidade com o seu his-

tórico, políticas comercial e de crédito, podendo 

aceitar ou recusar o seu registo e, nomeadamen-

te, rever a estimativa de licitações potenciais 

(bid limit), sugerir um pagamento inicial ou a 

prestação de uma garantia irrevogável por um 

banco de primeira ordem. 

 19.2 A atribuição do número de registo significa 

que a “MdS Leilões” aceita, nos termos, a inscri-

ção do potencial comprador, que desta forma 

fica habilitado a licitar, salvo motivo de força 

maior, como se refere no ponto seguinte.

 19.3 À “MdS Leilões” assiste ainda o direito de 

ignorar um qualquer lance a quem, em leilões 

anteriores, não tenha cumprido pontualmente 

as suas obrigações perante a leiloeira, nomea-

damente de pagamento e levantamento de um 

ou mais bens.

 II. B) Licitação e Compra

 

CLÁUSULA 20ª 

20.1 Comprador é pessoa ou entidade que licitar 

o bem pelo valor mais alto e que se considera 

arrematado após a batida do martelo pelo 

pregoeiro. 

 20.2 A “MdS Leilões” não actua, em circuns-

tância alguma, em seu próprio nome como 

compradora dos bens que coloca em leilão.

 

CLÁUSULA 21ª 

Para se certificar da efectiva licitação de deter-

minado ou de determinados bens, o potencial 

comprador deverá comparecer e licitar pes-

soalmente no respectivo leilão, considerando 

a “MdS Leilões” que a presença do potencial 

comprador é sempre a forma mais adequada 

para proteger os seus interesses. 

 

CLÁUSULA 22ª 

22.1 Sem prejuízo do disposto na cláusula 

anterior, a “MdS Leilões” poderá, a solicitação 

expressa dos potenciais compradores que não 

possam estar presentes no leilão, recebida com a 

antecedência mínima de três horas com relação 

à hora prevista de início da respectiva sessão:

 (a) licitar em nome e por conta dos potenciais 

compradores, mediante ordem de compra 

efectuada em impresso próprio, nos exactos 

termos e condições dele constantes;

(b) efectuar as diligências razoáveis para contac-

tar telefonicamente os potenciais compradores, 

com vista a permitir a sua participação, por 

essa via, na licitação de um ou mais bens 

previamente determinados.

 22.2 Os serviços de execução de ordens de com-

pra e de licitação por telefone a que se alude no 

ponto anterior são prestados pela “MdS Leilões” 

a título de cortesia aos potenciais compradores 

e têm carácter confidencial e gratuito.

 22.3 A “MdS Leilões” efectuará todas as 

diligências razoavelmente ao seu alcance para 

a correcta e pontual execução destes serviços 

de cortesia. Contudo, a “MdS Leilões” os seus 

representantes, trabalhadores ou colaboradores 

não serão, em caso algum, responsáveis por 

qualquer erro ou omissão que eventualmente 

ocorram na respectiva execução, mesmo que 

culposos.

 22.4 A “MdS Leilões” considera ter desenvolvido 

as diligências bastantes junto do prestador do 

serviço para disponibilizar a “Plataforma” e que 

acredita vai permitir aos potenciais comprado-

res veicular licitações de forma simples, segura 

e eficaz, em concorrência com as licitações 

proferidas em sala, termos em que declina 

toda e qualquer responsabilidade por erro ou 

omissão que eventualmente ocorram durante a 

respectiva execução, mesmo que culposos.

 

CLÁUSULA 23ª 

23.1 Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder 

discricionário, o montante em que os lances 

evoluem na licitação de cada bem, nunca 

podendo, porém, o pregoeiro exceder:

(a) Lances de 10 (dez) euros, até ao limite de 

licitação de 100 (cem) euros;

(b) Lances de 25 (vinte e cinco) euros no intervalo 

de 100 (cem) a 500 (quinhentos) euros;

(c) Lances de 10% (dez por cento) sobre o limite 

inferior de cada um dos sucessivos intervalos de 

500 (quinhentos) euros, 1.000 (mil) euros, 2.000 

(dois mil) euros, 5.000 (cinco mil) euros, 10.000 

(dez mil) euros, 25.000 (vinte e cinco mil) euros, 

50.000 (cinquenta mil) euros e 100.000 (cem 

mil) euros.

23.2 Compete ainda ao pregoeiro decidir, com 

total discricionariedade, qualquer dúvida 

que ocorra durante o leilão, incluindo retirar 

qualquer bem do leilão ou voltar a pôr o bem 

em venda no valor em que se suscitou a dúvida.

 II. C) Regime Fiscal Aplicável

CLÁUSULA 24ª 

24.1 A título indicativo refere-se o regime 

aplicável quanto ao IVA sobre a comissão que 

acresce ao 

preço do bem arrematado:

(a) IVA à taxa legal, actualmente de 23% (vinte 

e três por cento) sobre o valor da comissão fac-

turada a compradores nacionais, compradores 

particulares na EU e compradores particulares 

extra comunitários; 

(b) IVA não aplicável na comissão debitada a 

entidade registada no VAT (EU), certificada 

pelo “Vies/Web Validation”;

(c) Isenção de IVA na comissão debitada em caso 

de exportação dos bens arrematados (países 

extra comunitários), tornando-se necessária a 

evidência documental da exportação.

 24.2 É da responsabilidade da “MdS Leilões” 

fundamentar perante as autoridades fiscais os 

princípios adoptados na aplicação do IVA, pelo 

que desenvolverá junto dos potenciais compra-

dores os esclarecimentos e compromissos que 

aquele propósito mostrar necessários.

 II. D) Comissionamento

 

CLÁUSULA 25ª 

25.1 Como se refere no ponto 17.3, o custo com a 

utilização da “Plataforma”e de que resultarão 

específicas arrematações é incorporado na taxa 

de comissão a aplicar sobre o valor daqueles 

bens arrematados. 

 25.2 Deste modo, se estabelecerão comissões 

diferenciadas, expressas em percentagem, con-

soante a arrematação do bem tenha resultado 

de lance proferido em sala ou veiculado através 

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

zam com o regime de IVA aplicável, conforme 

cláusula 24ª, apurando-se o valor da comissão 

pelo produto da percentagem aplicável sobre o 

valor do bem arrematado. 

 25.3 Comissão a facturar pela “MdS Leilões” 

(expressa em percentagem), como segue:

(a) 17,48% (quinze porcento), acrescida de IVA 

à taxa legal, actualmente de 23% (vinte e três 

por cento), a incidir sobre o valor dos bens 

arrematados, em resultado de lances proferidos 

em sala;

(b)  19% (dezanove por cento), acrescida do IVA 

aplicável, a incidir sobre o valor dos bens ar-

rematados em resultado de lances veiculados 

através da “Plataforma”.

 II. E) Preço e Pagamento 

 CLÁUSULA 26ª 

26.1 O preço do bem arrematado entende-se 

estabelecido numa base “ex-works MdS Leilões”, 

significando que todas as despesas inerentes à 

embalagem, transporte e seguro são de conta 

do comprador.

 26.2 A “MdS Leilões” emitirá, se necessário, 

um “bid report” com a quantificação dos bens 



arrematados pelo comprador, acrescido do valor 

da comissão respectiva, com IVA à taxa legal em 

vigor, sujeito a posterior rectificação, conforme 

situações contempladas na cláusula 24ª.

 

CLÁUSULA 27ª 

27.1 O comprador, obriga-se a pagar à “MdS 

Leilões” a quantia devida pela compra do bem, 

ou seja, o montante da arrematação acrescido 

do valor da comissão calculada nos termos das 

cláusulas 24ª (vigésima quarta) e 25ª (vigésima 

quinta).

 27.2 O comprador obriga-se a proceder ao 

pagamento integral da quantia referida no 

ponto anterior, deduzida da eventual quantia já 

paga ao abrigo do ponto 19.1, e a levantar o bem, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 

da respectiva compra.

 27.3 O pagamento pode ser feito em numerário, 

cartão de crédito, por cheque ou transferência 

bancária.

 27.4 O pagamento por meio de cheque não 

visado, só se considera efectuado depois da boa 

cobrança do cheque. 

 27.5 Após ter cobrado o valor dos bens arrema-

tados e respectiva comissão, a “MdS Leilões” 

devolverá ao comprador a garantia que lhe tenha 

sido prestada, como referido no ponto 19.1.

 27.6 No caso de não ter sido efectuado o paga-

mento no prazo estipulado, ao valor em dívida 

acrescerão juros de mora à taxa legal praticada 

para as operações comerciais.

 

CLÁUSULA 28ª 

A transferência da titularidade da propriedade 

do bem do vendedor para o comprador ocorre 

apenas com o pagamento integral à “MdS Lei-

lões” da quantia da venda, independentemente 

do bem poder estar já na posse do comprador.

 II. F) Levantamento 

CLÁUSULA 29ª 

29.1 O levantamento de qualquer bem só será 

autorizado depois de integralmente paga a 

quantia da venda. 

 29.2 A “MdS Leilões” poderá colaborar com os 

compradores nos arranjos necessários para 

a expedição dos bens arrematados, podendo 

sugerir entidade transitária que assegure a sua 

entrega no destino, serviços que devem ser pagos 

directamente pelo comprador.

 29.3 No caso de bens arrematados com destino a 

países terceiros, a “MdS Leilões” necessita obter 

previamente um compromisso sobre a dispo-

nibilidade da prova documental da exportação 

necessária para justificar a isenção de IVA, como 

referido no ponto 24.1, (c).

 29.4 Qualquer ajuda da “MdS Leilões”, seus 

representantes, trabalhadores ou colaboradores 

nas actividades aqui descritas, considera-se 

prestada a título de cortesia, não podendo recair 

qualquer tipo de responsabilidade sobre essas 

pessoas por tal facto. De igual modo, a eventual 

indicação de empresa ou pessoa para o fazerem 

exclui qualquer responsabilidade da “MdS 

Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou 

colaboradores.

 

CLÁUSULA 30ª 

30.1 Qualquer perda ou dano, incluindo 

furto ou roubo, tendo por objecto algum bem 

arrematado e não levantado, que ocorra no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis a que se refere o ponto 27.2 

supra, apenas confere ao comprador o direito a 

receber quantia igual à paga até esse momento 

pelo bem, não tendo direito a qualquer compen-

sação, indemnização ou juros.

30.2 Com o levantamento do bem ou decorrido 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no ponto 

27.2 supra sem que o bem seja levantado, o risco 

pela perda ou dano do bem, incluindo furto ou 

roubo, transfere-se para o comprador. 

30.3 O comprador será ainda responsável por 

todas as despesas adicionais de remoção, arma-

zenamento ou seguro do bem, originadas pelo 

seu não levantamento atempado. 

 II. G) Incumprimento

CLÁUSULA 31ª 

31.1 Caso o comprador não proceda ao integral 

pagamento da quantia devida pela compra no 

prazo de 21 (vinte e um) dias a contar da data da 

arrematação do bem, a “MdS Leilões” poderá, 

a todo o tempo, por si e em representação do 

vendedor, e sem necessidade de qualquer inter-

pelação ao comprador:

(a) intentar acção judicial de cobrança da quan-

tia em dívida, nos termos legais;

b) notificar o comprador da resolução da venda 

por incumprimento, sem prejuízo do direito da 

“MdS Leilões” de receber a comissão devida pelo 

comprador e da consequente possibilidade de ser 

intentada acção judicial para cobrança desta.

 31.2 Em qualquer das hipóteses previstas nas 

alíneas do número anterior, a “MdS Leilões” 

pode ainda fazer valer quaisquer outros direitos 

de que seja titular, nomeadamente reclamar o 

pagamento de juros, das despesas de remoção, 

armazenamento e/ou seguro do bem. 

 II. H) Divulgações

CLÁUSULA 32ª 

O comprador autoriza expressamente a “MdS 

Leilões” a fotografar, publicar, publicitar e 

utilizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, 

para fins comerciais, culturais, académicos ou 

outros, relacionados ou não com a realização do 

leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 

que através dela tenham sido adquiridos. 

 II. I) Responsabilidade da MdS Leilões

CLÁUSULA 33ª 

33.1 As fotografias ou representações do bem 

no catálogo destinam-se, exclusivamente, à 

identificação do bem sujeito a venda.

 33.2 A “MdS Leilões” tomará as necessárias 

providencias para assegurar a qualidade das des-

crições dos bens que constam nos seus catálogos, 

ou seja, pelas referências à época, ao estilo, ao 

autor, aos materiais e ao estado de conservação.

 33.3 Não obstante o que se refere no ponto an-

terior, os bens são vendidos no exacto estado de 

conservação em que se encontram, pelo que com-

petirá aos potenciais compradores confirmar 

pessoalmente, através do prévio exame do bem, 

a exactidão da descrição constante do catálogo, 

designadamente no que diz respeito a eventuais 

restauros, faltas ou defeitos. 

 

CLÁUSULA 34ª  

A “MdS Leilões” não é responsável perante o 

comprador de um bem:

(a) que, por facto imputável ao vendedor ou a 

terceiro, venha a ser objecto de reclamações ou 

reivindicações de terceiros e/ou apreendido, a 

título provisório ou definitivo, pelas autoridades 

competentes, independentemente da data 

em que haja sido determinada ou efectivada a 

respectiva reclamação, reivindicação ou apreen-

são, e da natureza ou montante de quaisquer 

prejuízos, perdas ou danos que para o comprador 

possam decorrer desse facto, os quais deverão 

ser reclamados pelo comprador directamente ao 

vendedor ou terceiro responsável.

 (b) que venha a ser impedido de sair do País, de-

signadamente ao abrigo da legislação de protec-

ção do património cultural, independentemente 

da data em que haja sido efectivada a respectiva 

inventariação, arrolamento ou classificação, e da 

natureza ou montante de quaisquer prejuízos, 

perdas ou danos que para o comprador possam 

decorrer desse impedimento, os quais deverão 

ser reclamados pelo comprador directamente ao 

vendedor ou terceiro responsável.

 

CLÁUSULA 35ª  

A eventual responsabilidade da “MdS Leilões” 

perante o comprador fica, em qualquer caso, 



limitada ao montante efectivamente pago 

por este pela aquisição do bem, excepto em 

caso de dolo.

 II. J) Disposições Finais

CLÁUSULA 36ª  

36.1 O comprador ou vendedor expressam e es-

clarecidamente consentem no processamento 

dos seus dados pessoais nos termos da Lei n.ª 

67/98, de 26 de Outubro, e restante legislação 

aplicável. 

 36.2 Os dados pessoais do comprador ou 

vendedor serão recolhidos e processados 

para efeitos do cumprimento das obrigações 

contratuais da “MdS Leilões”, bem como do 

envio de informação sobre leilões e/ou outros 

eventos e envio de informação promocional da 

“MdS Leilões”. 

 36.3 O comprador ou vendedor terão o direito 

de acesso e informação relativamente aos 

seus dados pessoais, podendo igualmente 

requerer a sua alteração, rectificação ou 

eliminação, através do envio de carta para a 

Rua da Constituição, 20, 4200-191 Porto, de fax 

para o n.o 225026308 ou e-mail para geral@

mdsleiloes.com. 

 

CLÁUSULA 37ª 

Para a resolução de qualquer conflito entre 

as partes sobre o cumprimento da relação co-

mercial entre elas, bem como sobre a validade, 

eficácia, interpretação ou integração das pre-

sentes Condições Gerais ou quaisquer outros 

documentos contratuais, é competente o foro 

da comarca do Porto, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 
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1 — Par brincos à Rei em ouro 
popular
Brincos em ouro popular 
português, séc.XIX/XX, com 
marca ‘J’. Sinais de uso. Peso 
aprox.:10,2g. Dim.:6,5cm. Ao 
abrigo do DL nº120/2017
BASE: 400 €

4 — Pendente crucifixo ouro 
popular português
Ouro e filigrana de ouro 
amarelo, contraste dragão 800. 
Sinais de uso. Peso aprox.:3,9g. 
Dim.:3,2cm.
BASE: 270 €

2 — Arrecadas em ouro 
popular
Ouro e filigrana de ouro 
popular português, contraste 
veado 800. Sinais de uso. Peso 
aprox.:5,9g. Dim.:4cm.
BASE: 375 €

5 — Crucifixo em ouro
Crucifixo em ouro popular 
português, com Cristo em 
relevo, cruz decorada com 
enrolamentos. Sinais de uso. 
Peso aprox.:7,5g. Dim.:5,7cm. 
Ao abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 325 €

3 — Brincos à Rainha em ouro 
popular
Ouro popular português, 
contraste veado 800. Sinais 
de uso. Peso aprox.:8,9g. 
Dim.:5cm.
BASE: 550 €

6 —  Cruz centro de colar 
em ouro com diamantes, rubis, 
safiras e esmeraldas
Ouro amarelo, veado 800, 
com diamantes, rubis, safiras 
e esmeraldas redondas. Peso 
total: 9,9g. Dim.:6,0x3,7cm.
BASE: 600 €
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7 — Anel em ouro e prata com 
diamantes e quartzo citrino
Ouro amarelo e prata com 
diamantes lapidação rosa e 
lasca e um quartzo citrino oval. 
Peso total: 11,6g. Med.:13. 
Ao abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 300 €

10 — Pulseira em ouro do 
Porto, Séc.XIX
Ouro amarelo, contraste do 
Porto (1881-1886), relevada e 
vazada. Falta pedraria, sinais 
de uso. Peso aprox.:11,3g. 
Dim.:6cm.
BASE: 600 €

8 — Alfinete em ouro esmaltes 
e diamantes
Ouro amarelo e prata, com 
decoração a esmaltes azuis, 
com três diamantes talhe 
rosa. Pequenos defeitos nos 
diamantes. Peso aprox.:16,0g. 
Dim.:5cm. Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 1000 €
11 — Brincos em ouro com 
diamantes e safiras
Ouro amarelo, dragão 800, 
com várias gemas. Falta 
uma pedra. Peso total:11,2g. 
Dim.:5x1,5cm.
BASE: 750 €

9 — Par brincos em ouro
Ouro e prata, com pontas de 
diamante. Sinais de uso. Peso 
total:3,9g. Dim.:2cm. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 160 €

12 — Brincos ‘flores’ em ouro 
e microperolas
Ouro, com pingentes em 
mircopérolas e pedraria. 
Sinais de uso. Peso total:8,5g. 
Dim.:4cm. Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 250 €
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13 — Colar em ouro com 
safira e diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, centro de colar 
com uma safira lapidação 
brilhante oval e 12 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
com pingentes. Sinais de 
uso. Peso total:13,3g. Dim.
fechado:25,5cm.
BASE: 800 €

16 — Anel em ouro com 
diamantes e safira
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com 42 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza SI-P, cor I-K, com peso 
estimado de 0,80ct. E uma 
safira oval com aprox. 8x6mm. 
Sinais de uso. Peso total: 6,3g. 
Med.:13.
BASE: 750 €

14 — Anel ouro trabalhado 
safiras diamantes
Ouro e prata, com uma safira 
lapidação brilhantes oval e seis 
pontas de diamantes. Sinais de 
uso.  Peso total.:4,5g. Med.:16. 
Ao abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 300 €

17 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo e branco, 
750, marcas italianas, com 
26 diamantes lapidação 8/8, 
pureza SI-P, cor I-O, com 
peso estimado de 0,15ct. E 11 
safiras quadradas com aprox. 
2,2x2,2mm. Peso total: 6,1g. 
Med.:17.
BASE: 600 €

15 — Meia memória em ouro 
e diamantes
Ouro bicolor 800, contraste 
veado 800 e galo, com cinco 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:3,9g. Med.:14.
BASE: 400 €

18 — Anel com safirae 
diamantes
Ouro bicolor, vazado com 
gregas, cravejado com 26 
diamantes lapidação brilhantes 
redondo e uma safira redonda 
cabochão. Sinais de uso. Peso 
total:5,0g. Med.:19,5.Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 400 €
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19 — Cordão em ouro
Ouro amarelo português, séc.XIX. Sinais de uso.  
Peso aprox.:34,5g. Dim.fechado:104,5cm. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 2000 €

20 — Cordão em ouro
Ouro amarelo, contraste dragão II 800 (1887-
1937). Sinais de uso. Peso aprox.:85,8g. Dim.
fechado:112cm.
BASE: 5000 €

21 — Anel de barbela em 
ouro
Ouro amarelo e branco, 
contrastes veado 800 e 
galo, malha de barbela, com 
seis diamantes lapidação 
brilhantes redondo. Sinais 
de uso. Peso total:7,5g. 
Med.:10,5.
BASE: 350 €

22 — Anel em ouro com 
quartzos
Ouro amarelo, veado 800, 
com um quartzo citrino oval e 
8 quartzos fumados redondos. 
Peso total: 12,6g. Med.:15.
BASE: 450 €

23 —  Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco e amarelo, 
carneiro 585 e coruja, um 
diamante lapidação brilhante 
redondo, pureza VS, cor L-M, 
peso estimado de 1,00ct. E 26 
diamantes lapidação baguete 
e trapézio , pureza VS-SI, cor 
J-M, peso estimado de 0,75ct. 
Peso total: 4,5g. Med.:11,5.
BASE: 2000 €
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24 — Anel em ouro com 
diamante
Ouro amarelo, veado 800, 
com um diamante lapidação 
brilhante redondo, pureza SI, 
cor N-O, com peso estimado 
de 1,35ct. Peso total: 2,7g. 
Med.:14,5.
BASE: 2000 €

27 — Fio ouro com pendente 
esmeralda e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, centro 
de colar cravejado com 31 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, uma esmeralda 
brilhantes em pera e uma 
esmeralda lapidação 8/80 
Sinais de uso. Peso total:7,6g.
BASE: 500 €

25 — Solitário triplo em ouro 
e diamantes
Ouro tricolor, contraste veado 
800, com três diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:6,9g. 
Med.:15,5.
BASE: 600 €

28 — Anel em ouro com 
esmeralda e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com uma 
esmeralda lapidação baguete 
e cravejado com 60 diamantes 
talhe 8/8. Sinais de uso. Peso 
total:4,8g. Med.:22,5.
BASE: 600 €

26 — Anel em ouro e 
diamentes
Ouro bicolor, contrastes veado 
800 e galo, cravejado com 
36 diamantes lapidação 8/8. 
Sinais de uso. Peso total:8,2g. 
Med.:14.
BASE: 400 €

29 — Par de brincos 
esmeraldas e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, cravejados 
com 78 deimanates lapidação 
bilhante redondo e duas 
esmeraldas brilhante em 
navette. Sinais de uso.  Peso 
total:7,4g. Dim.:2cm.
BASE: 900 €
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30 — Anel em ouro com 
diamantes e rubis
Ouro amarelo, veado 800, 
com 32 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza P, 
cor I-M, com peso estimado 
de 0,18ct., 10 rubis quadrados 
e um rubi oval com aprox. 
5,6x4,0mm. Peso total: 6,1g. 
Med.:10,5.
BASE: 600 €

33 —  Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
carneiro 750 e coruja , com 13 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-SI, cor H-J, 
com peso estimado de 0,65ct.. 
Peso total: 10,0g. Med.:11.
BASE: 800 €

31 — Anel em ouro com rubi 
oval e diamantes quadrados
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com 6 diamantes 
lapidação quadrada, pureza VS, 
cor H-J, com peso estimado 
total de 0,30ct. E um rubi 
oval com aprox. 6x4mm. Peso 
total:4,3g. Med.:16,5.
BASE: 700 €

34 — Anel chuveiro em ouro e 
diamantes
Ouro amarelo, contraste veado 
800, cravejado com 1 diamante 
lapidação brilhante redondo 
e 22 diamantes talhe 8/8. 
Sinais de uso.Peso total:3,0g. 
Med.:13.
BASE: 400 €

32 — Anel ‘flores’ em ouro e 
diamantes
Ouro amarelo, Espanha, 
contraste de Madrid 750, 
cravejado com 34 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
6 safiras, 6 esperaldas e 6 
rubis com laipdação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:4,8g. Med.:12.
BASE: 400 €

35 — Brincos em ouro, pérolas 
e diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, com duas pérolas 
de cultura, e dois diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:4,1g. 
Dim.:1,5cm.
BASE: 500 €
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36 — Pulseira em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo e branco, 
carneiro 750 e coruja, com 30 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza SI-P, cor I-K, 
com peso estimado de 0,50ct.. 
Peso total:22,0g.
BASE: 1200 €

39 — Anel ‘duplo’ em ouro e 
diamantes
Ouro amarelo e branco 
escovado, contraste veado 800, 
cravejado com 16 diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais d uso. Peso total:8,1g. 
Med.:16,5.
BASE: 400 €

37 — Anel em ouro e 
diamantes
Ouro bicolor, contrastes veado 
800 e galo, com três diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso.Peso total:11,5g. 
Med.:15.
BASE: 600 €

40 — Pendente ‘rosto de Cristo’ 
em ouro
Ouro amarelo, contraste veado 
800, com face de Cristo em 
relevo e um diamante talha 8/8. 
Peso total:7,2g. Dim.:3cm.
BASE: 450 €

38 — Meia memória em ouro 
e diamantes
Ouro amarelo, contraste veado 
800 e galo, com 24 diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:4,3g. 
Med.:10.
BASE: 350 €

41 — Pendente Coração de 
Viana em ouro
Ouro amarelo, contraste veado 
800, vazado com enrolamentos. 
Sinais de uso. Peso aprox.:1,5g. 
Dim.:4,5cm.
BASE: 120 €
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42 — Anel ‘coração’ em ouro, 
esmeralda e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com 
esmeralda coração e 18 
diamantes lapidação brilhante. 
Sinais de uso. Peso total:8,2g. 
Med.:15.
BASE: 500 €

45 — Anel em ouro e 
esmeraldas
Ouro amarelo com duas 
esmeraldas, talhe esmeralda. 
Defeitos nas pedras. Peso 
total:4g. Med.:19. Ao abrigo 
do DL nº120/2017.
BASE: 250 €

43 — Anel com esmeralda e 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
galo e veado 800, com uma 
esmeralda lapidação octogonal 
e seis diamantes lapidação 
quadrada. Peso total:5,2g. 
Med.:16.
BASE: 500 €

46 — Anel em ouro safira e 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com uma 
safira oval e 12 diamantes 
lapidação brilhante redonda. 
Sinais de uso. Peso total:2,5g. 
Med.:20.
BASE: 180 €

44 — Brincos em ouro 
esmeralda e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
galo e veado 800, com duas 
esmeraldas lapidação pêra e 2 
diamentes lapidação brilhantes 
redonda e 22 diamantes 
lapidação 8/8. Sinais de uso. 
Peso total:5,6g. Dim.:1,2cm.
BASE: 700 €

47 — Pendente em ouro, safira 
e diamantes
Ouro amarelo, cravejado 
com 13 diamantes lapidação 
brilhantes redondo e uma 
safira talhe brilhante oval. 
Sinais de uso. Peso total:2,7g. 
Dim.:3,3cm. Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 200 €
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48 — Anel em ouro com 
diamante e safiras
Ouro branco, veado 800, com 
um diamante lapidação oval, 
pureza VS, cor L-M, com 
peso estimado total de 0,45ct. 
E 2 safiras quadradas com 
aprox. 3.0mm. Peso total:4,8g. 
Med.:12.
BASE: 600 €

51 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, contrastes 
carneiro 750 e coruja, com 21 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-P, cor G-I, 
com peso estimado de 0,82ct.. 
Peso total: 7,0g. Med.:14,5.
BASE: 1200 €

49 — Soliário ouro e diamante
Ouro branco, contrastes 
formiga 800 e galo, com 1 
diamante brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:3,1g. 
Med.:16.
BASE: 350 €

52 — Anel solitáiro em ouro e 
diamantes
Ouro branco, com um 
diamante lapidação brilhantes 
redondo, e seis diamantes 
talhe 8/8. Sinais de uso. Peso 
total:3,6g. Med.:12,5. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 500 €

50 —  Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, contrastes 
carneiro 375 e coruja, com 11 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-SI, cor I-J, 
com peso estimado de 0,55ct.. 
Peso total: 2,8g. Med.:14.
BASE: 500 €

53 — Alfinete ‘flor’ em ouro 
branco e diamantes
Ouro branco e amarelo, 
contraste veado 800, cravejado 
com 64 diamantes lapidação 
brilhante redondo. Peso 
total:6,8g. Dim.:7,2cm.
BASE: 500 €
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54 — Fio modernista com crucifixo
Ouro branco, contraste veado 800, fio duplo com quatro 
contas com 8 diamantes lapidação brilhante redondo, e centro 
de colar com 11 diamantes lapidação brilhantes redondo. Peso 
total:8,5g. Dim.:25,5cm.
BASE: 550 €

58 — DAMIANI - Botões de 
punho
Ouro branco escovado, 
italiano 750, Alessandria, com 
dois diamantes lapidação 
brilhante redondo, marcados 

‘Damiani’. Sinais de uso. Peso 
total:16g. Dim.:1,3cm.
BASE: 1000 €

55 — Crucifixo em ouro e 
diamantes
Ouro branco, contraste 
veado 800, com 11 diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:3,4g. 
Dim.:4cm.
BASE: 350 €

59 — Anel de duplo encaixe 
em ouro
Anel em ouro branco e 
amarelo, com dez diamantes 
lapidação 8/8. Sinais de uso.
Peso total:9,6g. Med.13. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 550 €

56 — Aliança ouro e 
diamantes
Ouro branco, contraste 
veado 800, com 11 diamantes 
lapidação brilhante redondo. 
Sinais de uso. Peso total:9,1g. 
Med.:15,5.
BASE: 700 €

60 — Aliança em ouro e 
diamantes
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, cravejado com 23 
diamantes lapidação brilhantes 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:2,3g. Med.:15.
BASE: 450 €
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61 — Paliteiro ‘veado’ em 
prata
Prata portuguesa, contrastes 
pelicano e águia 835 (após 
1985), relevada representando 
veado. Sinais de uso. Peso 
aprox.:120g. Dim.:14cm.
BASE: 120 €

64 — Paliteiro ‘galos com 
cesto’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 835  e 
coruja, decoração cinzelada 
representando galos com 
cesto. Sinais de uso. Peso 
aprox.:277g. Dim.:13,5cm.
BASE: 225 €

62 — Paliteiro ‘veado’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada e recortada 
representando veado com 
tronco e ramo e folhagem. Peso 
aprox.:309g. Dim.:17cm.
BASE: 250 €

65 — Paliteiro ‘galos’ em prata
Prata portuguesa, contrastes 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada representando casal 
de galos com cesto e guarda-
chuva. Sinais de uso. Peso 
aprox.:244g. Dim.:13cm.
BASE: 225 €

63 — Paliteiro ‘javali’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 835 e 
coruja, decoração cinzelada, 
representando javali. Sinais 
de uso. Peso aprox.:293g. 
Dim.:13,5cm.
BASE: 250 €

66 — Paliteiro ‘cão’ em prata
Prata portuguesa, contrastes 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada e recortada 
representando cão com parra 
e aves. Sinais de uso. Peso 
aprox.:241g. Dim.:20cm.
BASE: 225 €
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67 — Paliteiro figurativo
Prata portuguesa, contraste 
águia 835 (após 1985), 
decoração relevada 
representando figura 
feminina com gurada-chuva, 
base circular com pés de 
garra. Sinais de uso. Peso 
aprox.:155g. Dim.:15,5cm.
BASE: 150 €

70 — Paliteiro ‘Menino’
Prata portuguesa, contraste 
águia 925 (após 1985), 
decoração relevada 
representando menino com 
guarda-chuva, base circular 
com pés de garra. Sinais de uso. 
Peso aprox.:120g. Dim.:14cm.
BASE: 120 €

68 — Paliteiro ‘menino com 
pêra’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada e recortada 
representando menino com 
pêra. Peso aprox.:157g. 
Dim.:15cm.
BASE: 150 €

71 — Paliteiro ‘caracol’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 800 e 
coruja, decoração relevada 
representando caracol. Peso 
aprox.:208g. Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

69 — Paliteiro ‘Homem com 
cesto’ em prata
Prata portuguesa, contrastes 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada e recortada 
representando homem com 
cesto. Peso aprox.:186g. 
Dim.:13,5m.
BASE: 160 €

72 — Paliteiro ‘ave’ em prata
Prata portuguesa, contrastes 
coelho 925 e coruja, decoração 
cinzelada representando 
ave, base circular com 
gradinha. Sinais de uso. Peso 
aprox.:187g. Dim.:10cm.
BASE: 170 €
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73 — Paliteiro ‘Menina’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 835 e 
coruja, decoração relevada 
representando menina 
segurando tochas, base 
quadrada. Sinais de uso. Peso 
aprox.:243g. Dim.:13cm.
BASE: 200 €
76 — Paliteiro ‘Neptuno’ em 
prata
prata portuguesa, contraste 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada e recortada 
representando Neptuno. Sinais 
de uso. Peso aprox.:265g. 
Dim.:18,5cm.
BASE: 250 €

74 — Paliteiro ‘canguru’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 800 e coruja, 
decorção relevada e cinzelada 
representando canguru 
com cria. Peso aprox.:217g. 
Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

77 — Paliteiro ‘querubim’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 835 e 
coruja, decoração cinzelada 
e recortada, representando 
querubin com flor. Sinais 
de uso. Peso aprox.:138g. 
Dim.:11cm.
BASE: 130 €

75 — Paliteiro ‘cão com flor’ 
em prata
Prata portuguesa, contrastes 
coelho 835 e coruja, decoração 
relevada, vazada e recortada, 
representando cão com vaso 
e flor. Sinais de uso.  Peso 
aprox.:225g. Dim.:13,5cm.
BASE: 200 €

78 — Paliteiro ‘figurativo’ em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
cabeça de coelho 835 e coruja, 
decoração relevada e cinzelada 
representando tirolês com pena 
e vaso. Sinais de uso. Peso 
aprox.:80,9g. Dim.:13cm.
BASE: 80 €
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79 — Paliteiro peixe em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração cinzelada. Sinais de uso. Peso 
aprox.:58g. Dim.:13,5cm.
BASE: 70 €

81 — Colher 
figurativa em prata 
Holandesa
Prata Holandesa 
833, marca de 
exportação, 1927, 
ourives ‘OIN’, 
decoração vazada 
e relevada com 
figuras em interior. 
Sinais de uso. Peso 
aprox.:83,9g. 
Dim.:23cm.
BASE: 120 €

80 — Saleiro e pimenteiro em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), decoração incisa. Peso aprox.:140g. 
Dim.:12cm.
BASE: 120 €

82 — Duas caixas ovais em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), decoração incisa de cartelas vegetalistas, 
pomos em madeira. Peso total aprox.:449g. 
Dim.:11cm.
BASE: 400 €

21



83 — Taça poncheira com canecas em prata Espanhola
Prata espanhola, contrastes pentagrama 915, marca de ourives, decoração gomada, interior da 
taça relevado com frutos, taças com reproduções de moedas espanholas do séc.XVIII/XIX. Sinais 
de uso. Peso aprox.:1721g. Dim.:37cm, canecas:8,5cm.
BASE: 850 €

84 — Par de castiçais em prata com caneluras
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), decoração relevada com caneluras, 
pés de enrolamentos. Peso aprox.:1195g. 
Dim.:30cm.
BASE: 750 €

85 — JOALHERIA MOURÃO, LISBOA - 
Suporte em prata com garrafas licoreiras
Suporte em prata portuguesa, contraste javali II 
833 (1887-1937), marcada ‘Joalheria Mourão, 
Lisboa’, friso vazado, garrafas em vidro colorido, 
dourado e pintado a esmaltes. Sinais de uso. Peso 
aprox.:695g. Dim.:29,5cm.
BASE: 400 €22



86 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), gomado com deoração vegetalista incisa e pegas 
em madeira. Peso total aprox.:3535g. Dim.: de 23,5cm a 30cm.
BASE: 2300 €

87 — TOPÁZIO - Faqueiro de caninhas em prata
Para nove pessoas, em prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), marcada ‘Topázio’, 
decoração relevada de caninhas, lâminas em inox soligen, marcadas ‘Topázio’. Faltam 3 garfos de 
bolo. Peso total aprox.:5638g. Dim.: de 10,5cm a 23,5cm.
BASE: 1800 €
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88 — Par de jarras em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), decoração gomada e recortada. Peso 
aprox.:768g. Dim.:14,5cm.
BASE: 600 €

90 — Caixa rectangular em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), facetada com decoração de lavrados 
vegetalistas, pomo em osso em forma de pinha. 
Peso aprox.:584g. Dim.:16cm.
BASE: 500 €

89 — Caixa retangular em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), facetada com decoração de lavrados 
vegetalistas, pomo em osso em forma de pinha. 
Peso aprox.:310g. Dim.:11,5cm.
BASE: 300 €

91 — Caixa rectangular em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), facetada com decoração de lavrados 
vegetalistas, pomo em osso em forma de pinha. 
Peso aprox.:827g. Dim.:18cm.
BASE: 700 €
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92 — Centro floreira com plateau em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração relevada de volutas e concheados, 
plateau oval com espelho, grelha vazada com enrolamentos. Sinais de uso. Peso aprox.
floreira:1634g. Dim.plateau:54cm.
BASE: 2000 €

93 — Grande salva de 
suspensão em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
recortada com decoração 
relevada de frutos, velutas, 
concheado e folhagem. Sinais 
de uso. Peso aprox.:3235g. 
Dim.:64cm.
BASE: 2000 €
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94 — Par de 
candelabros em prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 833 
(1938-1984), de 
cinco lumes com 
decoração relevada 
de concheados e 
folhagem, hastes 
de enrolamentas. 
Pequenas 
amolgadelas nas 
arandelas e lumes. 
Peso aprox.:3966g. 
Dim.:35cm.
BASE: 2500 €

95 — Par de castiçais 
em prata do Porto
Prata do Porto, 
contraste do Porto 
(1877-1881), 
ourives de (1853-
1881), decoração 
relevada e cinzelada 
com elementos 
vegetalistas, base 
gomada, arandelas 
vazadas. Sinais de uso. 
Peso aprox.:1192g. 
Dim.:29cm.
BASE: 1000 €
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96 — Par de castiçais em prata Alemã
Prata alemã, 800, marca de ourives ‘H. 
Meyen & Co.’, Berlim, decoração relevada 
com elementos vegetalistas e grinaldas, base 
quadrada com pés de volutas e concheados. 
Sinais de uso, uma arandela solta. Peso 
aprox.:772g. Dim.:38,5cm.
BASE: 600 €

97 — Jarra art deco em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração incisa e relevada de elementos 
vegetalistas e caneluras. Sinais de uso. Peso 
aprox.:597g. Dim.:32cm.
BASE: 350 €

98 — Serviço de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), decoração de lavrados com cartelas e caninhas, 
bordos de conteados, pegas em madeira. Pega da cafeteira partida e colada. Peso total aprox.: 2587g. 
Dim.:de 17cm a 28cm.
BASE: 1200 € 27



99 — Par de 
serpentinas em prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 925 
(após 1985), de três 
lumes com decoração 
relevada de caneluras. 
Peso aprox.:2722g. 
Dim.:44cm.
BASE: 1700 €

100 — Jarrão em 
prata
Prata portuguesa, 
contraste águia 
925 (após 1985), 
decoração de 
caneluras com 
frisos florais incisos 
e relevados. Peso 
aprox.:1793g. 
Dim.:39,5cm.
BASE: 1350 €
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101 — Centro ‘concha’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 1985), de grande dimensões, decoração recortada, 
relevada e cinzelada, pés de golfinho. Peso aprox.:2552g. Dim.:45,5cm.
BASE: 3150 €

102 — Terrina facetada em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 
(após 1985), facetada com decoração lisa e 
bordos de godrões, pegas com terminas de 
concheados em relevo. Peso aprox.:3661g. 
Dim.:49,5cm.
BASE: 3800 €
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103 — Condecoração da Ordem Militar de 
Cristo
Condecoração de grau de Grã-Cruz, em prata, 
centro em esmalte branco com Cruz da Ordem, 
envolta por coroa de louro a ouro. Marca de 
fabricante. Sinais de uso. Peso aprox.:53,3g. 
Dim.:75cm. Ao abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 300 €

104 — LEITÃO & 
IRMÃO - Terço da 
Luz
Em prata e 
ouro, contrastes 
águia 925 e 
veado 800 (pós 
1985), marcado 
‘Leitão’, numerado 
P 531/1999, 
com contas em 
cristal de rocha, 
comemorativo do 
Jubileu do Papa 
João Paulo II e 
ano do Rosário, 
1999. Sinais de uso. 
Dim.:55cm.
BASE: 400 €

105 — Presépio em 
prata e marfim
Presépio com figuras 
em marfim esculpido, 
séc.XX, estrutura 
em prata portuguesa, 
contrastes coelho 835 
e coruja, estrela com 
granada. Sinais de uso. 
Dim.:15x24x14,5cm.
BASE: 1200 €

30



107 — OURIVESARIA CUNHA, PORTO - Conjunto de toilete em prata
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-1937), marcada ‘Ourivesaria Cunha, Porto’, 
decoração relevada e cinzelada com cartelas e flores, lavanda e gomil com bordos e pega de volutas. 
Sinais de uso. Peso aprox.:5756g. Dim.: de 18cm a 47cm.
BASE: 3000 €

108 — Centro floreira art deco em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), autocolante de ‘A.Gomes, Fillho &SA, Póvoa 
de Varzim’, relevada de flores, grelha vazada e plateau oval com espelho. Sinais de uso, falta. Peso 
aprox:floreira:847g. Dim.floreira:33cm.plateau:47cm.
BASE: 500 €
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109 — Centro floreira art deco com plateau em 
prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1987), decoração lisa, grelha vazada, plateau 
redondo com espelho. Sinais de uso. Peso 
aprox.floreira:416g. Dim.floreira:19,5cm, 
plateau:29cm.
BASE: 350 €

111 — TOPÁZIO - Jarro para água Art Deco 
em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), marcada Topázio, com forma bojuda e 
decoração lisa. Sinais de uso. Peso aprox.:581g. 
Dim.:17,5cm.
BASE: 300 €

110 — Manteigueira em prata e vidro
Prata portuguesa, contraste javali II 833 (1887-
1937), decoração vazada e relevada com flores 
estilizadas e bordos de conteados, recipiente 
em vidro. Sinais de uso. Peso aprox.:130g. 
Dim.:10,5cm.
BASE: 120 €

112 — Par de porta retratos em prata Argentina
Prata Argentia, 925, cabeça de veado, marcada 

‘Industria Argentina’, decoração guilhoché. Sinais 
de uso. Dim.:29x23m, interior:24x18cm.
BASE: 150 €
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113 — Cavalo em prata com base em ágata
Escultura em prata portuguesa, contraste 
925 (após 1985), cinzelada representando 
cavalo, com base em ágata. Peso aprox.:447g. 
Dim.:20cm.
BASE: 200 €

115 — Caixa em pau-santo, prata e esmalte
Em pau-santo, tampa com aplicação em 
prata vazada de enrolamantos e cestos de 
flores, contraste javali II (1887-1938),marca 
de ourives ‘Miranda & Filhos’, medallhão a 
esmaltes polícromos, assinada Gamet, France. 
Sinais de uso, cabelos. Dim.:6x18,5x13cm.
BASE: 150 €

114 — Jarra em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1925), decoração gomada e recortado. Peso 
aprox.:643g. Dim.:28,5cm.
BASE: 450 €

116 — Flor em filigrana de prata
Escultura em filigrana de prata dourada 
portuguesa, contraste águia 833 (1938-1984), 
representando lírios, dentro de redoma de vidro. 
Dim.flor:18,2cm, Dim,total:22,5cm.
BASE: 170 €
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117 — Duas salvas em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada e recortada de 
volutas e concheados. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1293g. Dim.:42cm e 43cm.
BASE: 500 €

119 — Aneleira ‘concha’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), recortada com decoração relevada, pés 
em forma de golfinhos. Peso aprox.:403g. 
Dim.:25cm.
BASE: 260 €

118 — Aneleira ‘concha’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), recortada com decoração relevada, pés 
em forma de golfinhos. Peso aprox.:529g. 
Dim.:28cm.
BASE: 350 €

120 — Açucareiro e leiteira em prata
Prata portuguesa, contraste águia 925 (após 
1985), bordos de conteados, decoração incisa, 
vegetalista e de cartelas. Peso aprox.:250g. Dim.
açucareiro:10cm, leiteira:10,5cm.
BASE: 160 €
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121 — THONET 
(Atribuição) - 
Canapé
Áustria, c.1880, 
canapé em 
madeira dobrada a 
vapor, assento em 
palhinha. Sinais 
de uso. Dim.: 
95x145x53 cm.
BASE: 350 €

122 — LEGRAS - Candeeiro de mesa
França, c.1920, em vidro multicolor, decoração 
a ácido, tipo camafeu, marcado. Tulipa adptada. 
Electrificado. Dim.: 50 cm.
BASE: 350 €

123 — Nossa Senhora de Lourdes em bronze e 
marfim
França, séc.XIX/XX, escultura em bronze 
patinado, com rosto, mãos e pés em marfim. 
Sinais de uso. Dim.: 20 cm.
BASE: 250 €
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124 — WILHELM KAGE/ GUSTAVSBERG - 
Jarra Argenta ‘leão’
Suécia, c.1930, cerâmica esponjada em tons 
de verde, aplicações em folha de prata incisa 
e relevada representando leão. Marcada. 
Dim.:25.5cm.
BASE: 450 €

126 — Mesa de centro art deco
França, c.1930-40, em mogno com dois andares. 
Sinais de uso. Dim.: 76x106,5 cm.
BASE: 200 €

125 — PRIMAVERA - Jarra art deco
Jarra em cerâmica Longwy para Primavera, 
France, c.1940. Craquelê. Marcada. Dim.: 15,5 
cm.
BASE: 80 €

128 — Mesa de apoio art deco
Portugal, c.1930, carvalho, prateleiras em 
desnível. Sinais de uso. Dim.: 68x45,5x29,5 cm.
BASE: 80 €
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129 — Aparador art deco
França, c.1930, aparador com 4 portas, base em 
madeira ebanizada, folheado a pau-santo, aplicação 
em olho de perdiz, espelhos das fechaduras em osso, 
tampo em pedra. Sinais de uso. Dim.: 102x230x52 
cm.
BASE: 2000 €

131 — TRABALHO 
FRANCÊS, c.1930 - 
Mesa de jantar art deco
França, c.1930, folha 
de raiz de nogueira 
e outras madeiras.
Assinada M.C. Sinais 
de uso, pequenas falhas. 
Dim.: 79x99,5x174 cm.
BASE: 500 €

130 — Candeeiro de teto art deco
França, c.1930-40, candeeiro em cobre, vidro 
moldado e espelho. Electrificado. Dim.: 77 cm
BASE: 350 €
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132 — REGULADORA - Relógio de parede art 
deco
Portugal, c.1940, caixa em madeira, aplicações 
em metal. Sinais de uso. Dim.: 10x45x28,5 cm.
BASE: 180 €

134 — TRABALHO FRANCÊS, c.1930 - Par 
de mesas de cabeceira art deco
França, c.1930, em ‘olho de perdiz’ e outras 
madeiras, com porta e gaveta. Sinais de uso. 
Dim.: 54,5x38x53 cm.
BASE: 300 €

133 — JUNGHANS - Relógio de chaminé
Relógio de chaminé, c.1950, caixa em madeira 
com aplicações em metal, porta com vidro. 
Sinais de uso. Dim.: 22x58x13 cm.
BASE: 120 €

135 — Jarro art deco com reservatório
Itália, c.1940, jarro em vidro gomado, monture 
em metal prateado, reservatóro interior para 
gelo, marcado E.P.ZINC ITALY. Dim.: 31 cm.
BASE: 150 €
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136 — Móvel roupeiro art 
deco
França, c.1930/40, 
puxadores em metal, 
fechadura espelhada. Sinais 
de uso, defeitos. Dim.: 
182x66x165 cm.
BASE: 450 €

137 — Par de mesas de cabeceira
Portuguesas, c.1940, folheadas a nogueira, 
gaveta e porta, puxadores em metal, tampos em 
mármore. Sinais de uso. Dim.: 69x45,5x38 cm.
BASE: 200 €

138 — Mesa de café
Francesa, c.1940, em mogno com aplicações em 
latão. Sinais de uso. Dim.: 62x70 cm.
BASE: 150 €
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139 — Par de maples art 
deco
Portugal, c.1930-40, em 
mogno, estofo em tecidos 
aveludado. Sinais de uso. 
Dim.: 85x74x76 cm.
BASE: 300 €

140 — BEAUTILITY - 
Aparador art deco
Inglaterra, c.1940, fabrico 
de Beautility Furniture, em 
folha de olho de perdiz, com 
duas gavetas e cinco portas, 
duas com vidro, uma com 
bar no interior. Marcada. 
Sinais de uso, pequenos 
defeitos. Dim.: 89x136x51 
cm.
BASE: 250 €

141 — Carrinho de chá art 
deco
Portugal, c.1950, em metal 
cromado, tampos em fórmica, 
pés com rodizios. Sinais de 
uso. Dim.: 73x70x54 cm.
BASE: 150 €
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142 — TRABALHO 
PORTUGUÊS 
c.1950/60 - Aparador
Portugal, c.1950/60, 
madeiras exóticas 
com seis gavetas e 
duas portas de correr. 
Sinais de uso. Dim.: 
99x170x49,5 cm.
BASE: 500 €

143 — TRABALHO 
PORTUGUÊS c.1950/60 - 
Mesa de jantar
Portugal, c.1950/60, 
madeiras exóticas com duas 
tábuas de acrescento. Sinais 
de uso. Dim.: 75x100x135 
cm; cada tábua: 32 cm..
BASE: 450 €

144 — TRABALHO 
PORTUGUÊS c.1950/60 - 
Seis cadeiras
Portugal, c.1950/60, 
madeiras exóticas, assentos 
estofados a tecido. Sinais de 
uso. Dim.: 79x45x46 cm..
BASE: 500 €
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145 — Móvel arquivo de esteira
Portugal, c.1950/60, porta de esteira, interior 
com separadores de arquivo, 3 gavetas e 
prateleiras. Defeitos. Dim.: 184x40x147 cm.
BASE: 500 €

146 — Móvel livreiro
Portugal, c.1950, com 12 gavetas, prateleiras 
com portas em vidro, ferragens em metal. Sinais 
de uso. Dim.: 218x39,5x148,5 cm.
BASE: 500 €
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147 — Cadeira de braços modernista
Portugal, c.1970/80, em madeira de cedro 
torneada. Sinais de uso. Dim.: 75x52x46 cm.
BASE: 100 €

149 — Candeeiro de teto
Nórdico, c.1960 em aluminio polido e lacado. 
Electrificado. Sinais de uso. Dim.:48 cm.
BASE: 150 €

148 — TRABALHO DINAMARQUÊS, C.1970 
- Mesas de encaixar
Dinamarca, c.1970, três mesas de encaixar em 
pau-santo. Sinais de uso. Dim.: 45x40,5x33 e 
50x49x37 cm.
BASE: 250 €

150 — DACIANO DA COSTA (1930-2005) - 
Módulo de apoio
Linha Cortez, c.1960, metal lacado e cromado, 
tampo e laterais folheados de raiz de pau-santo, 
fabrico de ‘Metalurgica da Longra’. Sinais de 
uso, ligeira oxidação. Dim.: 78x63x40 cm cm.
BASE: 150 €
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151 — Par de livreiras giratórias
Par de livreiras rotativas em pau santo e outras 
madeiras. Sinais de uso. Dim.: 111x35x35 cm.
BASE: 350 €

152 — TRABALHO DINAMARQUÊS, 
c.1970 - Mesa de apoio em pau-santo e 
tampo com cerâmica
Dinamarca, c.1960, em pau-santo, 
tampo com azulejos em cerãmica. Sinais 
de uso. Dim.: 47x57x57 cm.
BASE: 150 €

153 — ESTILO DE BORGE MOGENSEN - Sofá de 3 lugares
Estofo em pele cor creme, pés em metal. Sinais de uso. Dim.: 71x191x78 cm.
BASE: 600 €
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154 — TRABALHO DINAMARQUÊS, C.1960/70 - Seis cadeiras
Dinamarca, c.1960/70, conjunto de seis cadeiras em pau-santo, estofo em tecido. Sinais de uso. Dim.: 
77x48x44 cm.
BASE: 600 €

155 — ARNE JACOBSEN (1902-1971) - 
CANDEEIRO DE TECTO AJ PENDANT
Dinamarca, c.1970, fabrico de Louis Poulsen 
& Co, alumínio lacado a branco. Marcado. 
Electrificado. Sinais de uso. Dim.: 50,5cm.
BASE: 300 €

156 — TRABALHO DINAMARQUÊS, C.1960 - 
Móvel de apoio modernista com floreira
Dinamarca, c.1960, em pau-santo entalhado, com 
três gavetas, prateleira e floreira com recipiente em 
metal. Sinais de uso. Dim.: 55,5x97x33 cm.
BASE: 300 €
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157 — Carrinho de apoio
Portugal, c.1950, com dois tampos, pés com 
rodizios. Sinais de uso. Dim.: 74x77x38 cm.
BASE: 250 €

159 — Cadeira de escritório
Cadeira de escritório, c.1960-70, estrutura em 
metal, rotativa e com rodizios, estofo em tecido. 
Sinais de uso. Dim.: 114x71x55 cm.
BASE: 150 €

158 — POUL HENNINGSEN (1894-1967) - 
CANDEEIRO DE TETO ‘PH5’
Dinamarca, desenho de Poul Henningsen 
produzido por Louis Poulsen, alumínio lacado 
a branco e azul no interior. Sinais de uso. Dim.: 
48 cm.
BASE: 250 €

160 — ARTEMIDE  - Candeeiro de pe 
articulado ‘Tolomeo’
Italia c.1990, em metal cromado, braço 
articulado. Electrificado. Sinais de uso. Dim.: 
162 cm.
BASE: 300 €
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161 — TRABALHO DINAMARQUÊS, C.1970 - Aparador
Dinamarca, c.1970, em teca, com duas portas e quatro gavetas. Sinais de uso. Dim.: 81x179x49 cm.
BASE: 700 €

163 — KAI KRISTIANSEN - Seis cadeiras modelo 42
Dinamarca, c.1960, conjunto de seis cadeiras em pau-santo, estofo em tecido. Sinais de uso. Dim.: 
75x51x53,5 cm.
BASE: 1500 €
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164 — BRUNO MATHSSON 
(1907-1988) - Cadeirão 
‘Pernilla’
Suécia, c.1960, faia moldada, 
estofo em tecido, persilhas 
em pele. Sinais de uso. Dim.: 
95x80x81 cm.
BASE: 500 €

165 — ALVAR AALTO 
(1898-1976) - Quatro 
cadeiras ‘611 chair’
Findândia, c.1970, em faia, 
assento e costas em teia de 
linho tingido. Sinais de uso. 
Dim.: 79x48x49 cm.
BASE: 500 €

166 — Sofá modernista de 2 
lugares
Dinamarca, c.1960/70, em 
faia e palhinha, almofadas 
amovíveis em pele. Sinais de 
uso. Dim.: 63x125x65 cm.
BASE: 400 €
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167 — TRABALHO DINAMARQUÊS, c.1970 - Aparador
Dinamarca, c.1970, em pau-santo, com três portas, interior com 
prateleiras e gavetas. Sinais de uso. Dim.: 73x184x47 cm.
BASE: 700 €

168 — TRABALHO DINAMARQUÊS, C.1970 - Mesa de jantar
Dinamarca, c.1970, em pau-santo, com duas tábuas de acrescento. 
Sinais de uso. Dim.: 73x120 cm; cada tábua: 60 cm.
BASE: 700 €

169 — TRABALHO DINAMARQUÊS, 
C.1970 - Mesa de frente de sofá
Dinamarca, c.1970, em pau-santo. Sinais de 
uso. Dim.: 46x160x63,5 cm.
BASE: 400 €
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170 — Sofá preto
Estofo em pele preta, pés em metal. Sinais de uso. Dim.: 64x188x82 cm.
BASE: 400 €

171 — POUL HENNINGSEN (1894-1967) - 
CANDEEIRO DE MESA ‘PH 4/3’
Dinamarca, c.1970, desenho de Poul Henningsen 
produzido por Louis Poulsen, alumínio lacado a 
branco e cromado. Sinais de uso. Dim.: 55cm.
BASE: 350 €

172 — Mesa de apoio
Mesa de apoio, c.1970, estrutura em metal, tampo 
em pedra. Sinais de uso. Dim.: 46x70x70 cm.
BASE: 250 €
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173 — ÁLVARO SIZA VIEIRA (N.1933) 
-Candeeiro de mesa ‘Boa Nova’
Portugal, c.1990, madeira de afizélia e latão. 
Electrificado. Dim.: 52 cm.
BASE: 300 €

174 — TRABALHO DINAMARQUÊS C.1960 - 
Sofá individual
Dinamarca, c.1960, em pau-santo, estofo em 
tecido. Sinais de uso. Dim.: 67x79x76 cm.
BASE: 300 €

175 — TRABALHO ESCANDINAVO, c.1960 
- Mesa de jantar
Nórdica, c.1960, em pau-santo, com duas 
tábuas inclusas. Dim.: 71,5x89x168 cm; cada 
tábua: 70 cm.
BASE: 1000 €
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176 — Par de cadeirões nórdicos
Par de cadeirões modernistas nórdicos, rotativos, estrutura em 
metal lacado a negro com estofos em pele. Sinais de uso. Dim.: 
92x85x80cm.
BASE: 750 €

177 — Mesa modernista de frente de sofá
Estrutura em metal, tampo em fórmica. Sinais de uso. Dim.: 
53,5x139x69,5 cm.
BASE: 300 €

178 — JØRGEN GAMMELGAARD (1938-1991) - 
Candeeiro de pé VIP
Dinamarca, c.1980, candeeiro de pé ajustável em 
altura em aço e alumínio lacado a branco, fabrico para 
PANDUL. Electrificado. Marcado. Dim.: 90 cm.
BASE: 500 €
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179 — TRABALHO 
DINAMARQUÊS, c.1960 - 
Candeeiro de pé
Dinamarca, c.1970, em pau-santo. 
Electrificado. Sinais de uso. Dim.: 
147 cm.
BASE: 300 €

180 — JOHANNES ANDERSEN (1903-1995) - Carrinho de chá
Dinamarca, c.1960, pau-santo de três andares, com rodizios. 
Sinais de uso. Dim.: 70x74x47cm.
BASE: 350 €

181 — Mesa de apoio modernista
Mesa de apoio baixa. Sinais de uso. Dim.: 38x98x98 cm.
BASE: 300 €
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182 — ESTILO DE MIES VAN DER ROHE - Quatro cadeiras em metal cromado e vime
Itália, c.1970, quatro cadeiras em metal cromado e vime segundo modelo M20 de Mies Van der 
Rohe. Sinais de uso. Dim.: 82x46x73 cm.
BASE: 600 €

183 — TRABALHO 
ITALIANO, c.1970 - Cadeira 
de baloiço
Itália, c.1970, cadeira de 
baloico em metal cromado, 
madeira e palhinha. Sinais de 
uso. Dim.: 112x49x91 cm.
BASE: 350 €

184 — Pouf modernista
Base com latão, estofo a tecido verde. Sinais de 
uso. Dim.: 44x41 cm.
BASE: 250 €
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185 — Par de mesas de apoio
Francesas, c.1960-70, latão com tampos em vidro. Sinais de uso. 
Dim.: 50 x 65 x 65 cm.
BASE: 350 €

186 — Candeeiro de mesa vidro
Candeeiro de mesa em vidro de Murano, 
abatjour em tecido. Electrificado. Dim.: 79 cm.
BASE: 150 €

187 — TRABALHO FRANCÊS, c.1970 - Sofá 
individual
França, c.1970, sofá individual em pele, pés em 
metal com sistema rotativo. Sinais de uso. Dim.: 
90x79x95cm.
BASE: 400 €
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188 — TRABALHO ESCANDINAVO, c.1960 - Banqueta
Nórdico, c.1960, em teca com assento em palhinha. Sinais de uso. Dim.: 
46x180x43 cm.
BASE: 350 €

189 — Secretária escolar
Europa, c.1970, em ferro pintado e madeira. 
Sinais de uso. Dim.: 79x89x60 cm.
BASE: 100 €

190 — Secretária escolar
Europa, c.1970, em ferro pintado e madeira. Sinais 
de uso. Dim.: 79x89x60 cm.
BASE: 100 €
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191 — ALELUIA 
- Jarro
Fabrico de 
Aleluia, Aveiro, 
com decoração 
polícroma e 
irisada. Marcada. 
Sinais de uso. 
Dim.: 39 cm.
BASE: 150 €

193 — LUIS FERREIRA DA SILVA (1928-2016) - 
Candeeiro em cerâmica modernista, Secla
Base de candeeiro de mesa em cerâmica 
modernista c.1960/70, fabrico de Secla, 
decoração geométrica, assinatura na pasta. 
Furação na base. Dim.: 34,5 cm.
BASE: 200 €

192 — ALELUIA - Jarra
Fabrico de Aleluia, Aveiro, com decoração 
polícroma e irisada. Marcada. Sinais de uso. 
Dim.: 27 cm.
BASE: 250 €

194 — HANSI STAEL (1913-1961) - Prato
Prato em faiança, fabrico atribuível a Secla, c.1960, 
decoração polícroma representando figuras. 
Assinado no verso. Dim.: 38,5 cm.
BASE: 150 €
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195 — ANTÓNIO PEDRO 
(1909-1966) (Atribuição) - 
Escultura em cerâmica
Escultura em cerâmica 
modernista, atribuível a 
António Pedro. Sinais de uso. 
Dim.: 41,5 cm.
BASE: 400 €

196 — JORGE BARRADAS (1894-1971) - Painel 
‘S.João Pequenino’
Painel cerâmico composto por 54 azulejos 
policromos, assinado e datado de 1946. Minimas 
falhas. Dim.: 130x86cm.
BASE: 800 €

197 — CARLOS VIZEU (1925-2012) - Painel de 
azulejos
Painel de azulejos em cerâmica vidrada e 
esmaltada, decoração policroma, assinado e 
datado de.1957. Dim.: 47x63 cm
BASE: 220 €
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198 — Garrafa em vidro de Murano
Garrafa em vidro de Murano 
multicolor, decoração relevada, 
monture em prata no gargalo. Sinais 
de uso, defeito. Dim.: 35 cm. Ao 
abrigo do Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 150 €

201 — STEFANO TOSO - Jarra 
leque em vidro Murano
Vidro de cor ambar com inclusões 
a ouro. Assinado ‘Toso, Murano’. 
Dim.: 38 cm.
BASE: 390 €

199 — Garrafa em vidro de Murano
Garrafa em vidro de Murano 
multicolor, c.1960. Dim.: 25 cm.
BASE: 250 €

200 — STEFANO TOSO 
- Jarra achatada em vidro 
Murano
Vidro de cor verde com 
inclusões a prata. Assinado 

‘Toso, Murano’. Dim.: 29 cm.
BASE: 280 €

202 — Pote em vidro Murano
Em vidro de murano, azul, tampa 
em prata italiana 925, Vicenza, 
contraste águia (após 1985), 
marcado com etiqueta ‘Vetri di 
Murano’, assinado. Dim.:26,5cm
BASE: 180 € 59



203 — ENZO SCARPA - Grupo escultórico em 
vidro Murano
Grupo escultórico em vidro Murano multicolor. 
Minimas falhas. Assinado. Dim.: 76x90 cm.
BASE: 1200 €

204 — STEFANO TOSO - Jarra ‘Rosto’ em vidro 
de Murano
Jarra escultura de grandes dimensões em vidro 
multicolor, fabrico de Stefano Toso, Murano. 
Assinada. Dim.:47cm.
BASE: 750 €

205 — SWAROVSKI - Três esculturas ‘Wonders of the Sea’
Três grupos escultóricos, ‘Harmony’, ‘Community’ e ‘Eternity’ em cristal Swarovski. Com caixas 
originais. Dim.: 19x21 cm.
BASE: 350 €
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215 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941) - 
‘Sem título’
Técnica mista sobre papel, assinado e datado de 
1996. Dim.: 41x25,5 cm.
BASE: 800 €

216 — ROBERTO CHICHORRO (n.1941) - 
‘Sem título’
Técnica mista sobre papel, assinado e datado de 
1996. Dim.: 41x25,5 cm.
BASE: 800 €

217 — MALANGATANA (1936-2011) - ‘Sem título’
Desenho a carvão sobre papel, assinado e datado de 1962. Dim.: 49x71 cm.
BASE: 1500 €
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218 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) - ‘Sem 
título’
Técnica mista sobre papel, assinado. Dim.: 
23x18 cm.
BASE: 450 €

219 — JOSÉ 
RODRIGUES (1936-
2016) - ‘Sem título’
Técnica mista sobre 
papel, assinada. Dim.: 
30x21 cm.
BASE: 600 €

220 — JOSÉ 
RODRIGUES (1936-
2016) - ‘Sem título’
Técnica mista sobre 
papel, assinada. Dim.: 
69x58 cm.
BASE: 1200 €
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221 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) - 
escultura em bronze
Escultura multiplo em bronze patinado, 
assinada e numerada 6/35. Dim.: 28 cm
BASE: 250 €

223 — LAGOA HENRIQUES (1923-2009) - 
Sissi em bronze
Escultura em bronze patinado, base em 
marmore, assinada com iniciais. Dim.: 21 cm.
BASE: 500 €

222 — IRENE VILAR (1928-2008) - Busto em 
prata ‘Florbela Espanca’
Escultura em prata portuguesa, contraste 
águia 925, númerada 464/500, marcada 
VILAR,INCM. Base em mármore com defeitos. 
Peso aprox.:644g. Dim.:11,5cm, total:14,5cm.
BASE: 300 €

224 — FRANCISCO SIMÕES (n.1946) - Prato 
em cerâmica
Prato em cerâmica, decoração a azul, assinado, 

‘peça única’. Dim.: 37x37,5 cm.
BASE: 200 €
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225 — JOÃO CUTILEIRO (1937-2021) - 
‘Figura feminina’
Tinta da China sobre papel, assinado e datado 
de 1988. Dim.: 28,5x19,5 cm.
BASE: 300 €

226 — JOÃO CUTILEIRO (1937-2021) - ‘Figura 
feminina
Tinta da China sobre papel, assinada. Dim.: 
29x20 cm.
BASE: 900 €

227 — PAULO OSSIÃO (n.1952) - Painel de 
azulejos
Painel composto por seis azulejos. Emoldurados. 
Dim.: 28x42 cm.
BASE: 350 €

228 — PAULA REGO (n.1935) - ‘The Children’s 
Crusade - Armour’

Gravura água tinta colorida, pintada à mão sobre 
papel, da série ‘The Children’s Crusade’ 1996-1998.

Assinada e numerada 22/25. Dim.: 33x22,5cm.
BASE: 1300 €
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229 — A.R. PENCK (1939-2017) - Totem
Acrílico sobre papel, assinado com pseudónimo Mike Hammer e datada de 1973 na frente, assinada 
no verso com data de 1972. Informação de proveniência nas costas. Dim.:41,5x58,5cm.
BASE: 8500 €

230 — CRUZEIRO 
SEIXAS (1920-2020 ) - 

‘Sem título’
Técnica mista sobre papel, 
assinada. Dim.: 23x27 
cm.
BASE: 500 €

65



231 — JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-
1983) - ‘Figuras em jardim’
Tinta da China sobre papel, assinado e 
datado de 1946. Dim.: 23x14,5cm.
BASE: 1250 €

232 — JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-1983) 
- ‘Figuras em jardim’
Tinta da China sobre papel, assinado e datado de 
1967. Dim.: 28,5x19 cm.
BASE: 800 €

233 — ANTÓNIO 
SAMPAIO (1916-1994) - 

‘Sem título’
Óleo sobre madeira, assinado. 
Dim.: 32x39 cm
BASE: 900 €
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234 — ANTÓNIO 
SAMPAIO (1916-1994) - 

‘Sem título’
Óleo sobre platex, 
assinado. Dim.: 32x42 
cm
BASE: 1000 €

235 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) - ‘Sem 
título’
Óleo sobre madeira, assinado e datado de 1965. 
Dim.: 100x70cm
BASE: 1000 € 236 — FRANCISCO SIMÕES (n.1946) - ‘Sem 

título’
Técnica mista sobre papel, assinado e datado de 
1995. Dim.: 35x25 cm.
BASE: 250 €
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237 — AUGUSTO BARROS 
(1929-1998) - ‘Sem título’
Técnica mista sobre papel, 
assinada. Dim.: 29x19 cm.
BASE: 400 €

238 — JÚLIO RESENDE 
(1917-2011) - ‘Figura - Série 
Ribeira Negra’
Aguarela sobre papel, assinado e 
datado de 1988. Dim.: 30,5x23 
cm.
BASE: 5000 €
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239 — ALBINO 
BAGANHA (XX) - 

‘Paisagem’
Óleo sobre madeira. 
Dim.: 31x34 cm
BASE: 500 €

240 — ALBINO BAGANHA (XX) - 
‘Apontamento com Cavalos’
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.: 22x22 cm.
BASE: 500 €

241 — ESCOLA NEO-REALISTA - Ceifeiras do 
Alentejo
Óleo sobre tela, assinado Pequenos defeitos. Dim.: 
76x65 cm.
BASE: 300 €
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242 — MARTINS DA 
COSTA (1921-2005) - 

‘Paris’
Óleo sobre madeira, 
assinado e datado, ‘Paris 
1950’. Dim.: 18x24 cm.
BASE: 900 €

243 — GUILHERME CAMARINHA (1912-
1994) - ‘Rapaz da bilha’
Grafite sobre papel. Dim.: 26,5x17,8 cm.
BASE: 500 €

244 — JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) - ‘Sem 
título’
Carvão sobre papel, assinado. Dim.: 65x46 cm.
BASE: 1000 €
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245 — JORGE PINHEIRO (n.1931) - ‘Sem 
título’
Técnica mista sobre papel, assinada. Dim.: 
28x21 cm.
BASE: 1200 €

246 — JORGE PINHEIRO (n.1931) - ‘Mulher 
da Palestina’
Tinta da china sobre papel, assinada e datada 
de 1987, com dedicatória. Dim.: 70x50 cm
BASE: 2000 €
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247 — ANTÓNIO 
QUADROS (1933-
1994) - ‘Figura 
feminina’
Técnica mista sobre 
papel, assinada. 
Dim.: 55x74 cm.
BASE: 1700 €

248 — ANTÓNIO 
CHARRUA (1925-
2008) - ‘Figura com 
Cavalo’
Óleo sobre tela, 
assinado. Dim.: 
52x64 cm.
BASE: 2000 €
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249 — ERICH HECKEL (1883-1970) - Duas Mulheres Nuas
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1955. Dim.: 77x50 cm.
BASE: 27000 €
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250 — JUSTINO ALVES (1940-2015) - ‘Sem 
título’
Acrilico sobre papel, assinado. Dim.: 33x25 cm.
BASE: 1700 €

251 — ROGÉRIO RIBEIRO (1930-2008) - ‘Sem 
título’
Técnica mista sobre papel, assinada. Dim.: 48x34 
cm.
BASE: 1500 €

252 — ANTÓNIO CRUZ 
(1907-1983) - ‘Cavalos’
Carvão sobre papel, assinado 
e datado de 1966. Dim.: 
37x48 cm.
BASE: 1600 €
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253 — JOSÉ DE 
GUIMARÃES 
(n.1939) - ‘Sem título’
Guache sobre papel 
marouflé. Assinado. 
Dim.: 25x30,5 cm.
BASE: 3500 €

254 — JOSÉ DE 
GUIMARÃES 
(n.1939) - ‘Sem título’
Guache sobre papel 
marouflé. Assinado. 
Dim.: 25x31 cm.
BASE: 3500 €

75



255 — ARTUR BUAL (1926-1999) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela de grandes dimensões, assinado e datado de 1967. Importante obre inicial do 
mestre do gestualismo pela escala e dimensão telúrica. Dim.:380x200cm.
BASE: 16000 €
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256 — JULIÃO SARMENTO (1948-2021) - ‘Sem título’
Carvão sobre papel, assinado e datado de 1981. Dim.:108x150cm.
BASE: 8000 €

257 — PEDRO CABRITA REIS (n.1956) - ‘Sem título’
Óleo sobre papel, assinada e datada de 1986. dim.: 49,5x69,5cm.
BASE: 5500 €
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258 — ÁLVARO LAPA (1939-2006) - 
‘Sem título’
Técnica mista e tinta da China sobre 
papel, assinado e datado de 1979. Dim.: 
42x59,5cm.
BASE: 3500 €

259 — VHILS (ALEXANDRE FARTO) 
(n.1987) - ‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, intervencionada, 
numerada 183/200, assinada. Dim.: 
70x50cm.
BASE: 500 €
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260 — LOURDES DE CASTRO (n.1930) - 
‘Sombra projectada’
Serigrafia manual sobre rodhoid, assinada e 
numerada 21/190. Dim.:48,5x50 cm.
BASE: 800 €

261 — LOURDES DE CASTRO (n.1930) - ‘Sem 
título’
Serigrafia manual sobre rodhoid, assinada e 
numerada 3/190. Dim.: 57x50 cm.
BASE: 800 €

262 — JAN VOSS 
(n.1936) - ‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, 
assinada e datada de 
1969, numerada 25/100. 
Dim.: 49x64,5 cm.
BASE: 300 €
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265 — EMERENCIANO (n.1964) - ‘Sem título’
Técnica mista sobre papel, assinado e datado de 
1985. Dim.: 30,5x22 cm.
BASE: 350 €

266 — LUZIA LAGE (n.1962) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, assinado. Dim.: 60x80 cm.
BASE: 1000 €

267 — LUZIA LAGE 
(n.1962) - ‘Ténues 
Fronteiras’
Óleo sobre tela, 
assinado. Dim.: 60x80 
cm.
BASE: 1000 €
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268 — ARMANDA 
PASSOS (1944-2021) - 

‘Sem título’
Guache sobre papel, 
assinado. Dim.: 28x40 
cm.
BASE: 750 €

269 — ARMANDA 
PASSOS (1944-2021) - 

‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, 
assinada e numerada PA 
I/XX. Dim.: 49x64cm.
BASE: 350 €

270 — ARMANDA 
PASSOS (1944-2021) - 

‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, 
assinada e numerada PA 
XX/XX. Dim.: 49x64cm.
BASE: 350 €
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271 — NIKIAS SKAPINAKIS (1931-2020) - 
‘Sem título’
Serigrafia sobre papel, assinada, numerada 
33/150. Dim.: 98x68,5 cm.
BASE: 300 €

272 — WOLFGANG TILLMANS (n.1968) - 
‘Sem título’
Impressão em gelatina de prata sobre papel 
fotográfico, assinada, numerada 10/50. Dim.: 
45x30 cm.
BASE: 700 €

273 — CRUZEIRO SEIXAS 
(1920-2020 ) - ‘Namora em 
fuga dos admirdores...’
Técnica mista sobre cartão, 
assinada. Com indicação de 
título. Dim.: 24x30,5 cm.
BASE: 350 €
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274 — Par de argolas ouro e 
diamantes
Ouro branco, contraste 
veado 800, cravejado com 50 
diamantes lapidação brilhante 
redondo. Peso total:4,3g. 
Dim.:1,3cm.
BASE: 600 €

277 — Brincos em ouro com 
diamantes e pérolas
Ouro branco, veado 800, 
com 24 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
P, cor G-I, com peso estimado 
de 0,65ct.e duas pérolas de 
culturas com aprox.12,5mm. 
Peso total: 10,6g. Dim.:4cm.
BASE: 1000 €

275 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, com 
8 diamantes lapidação princesa, 
pureza VVS-VS, cor G-I, com 
peso estimado de 0,52ct.. Peso 
total: 8,0g. Med.:12.
BASE: 600 €

278 — Anel em ouro branco 
com brilhantes
Ouro branco, contrastes 
veado 800, cravejado com 35 
diamantes lapidação brilhante 
redondo, com cerca de 0,43ct. 
Peso total:5,5g. Med.:16.
BASE: 500 €

276 — Par de brincos em ouro, 
diamantes e safiras
Ouro branco, contraste veado 
800, com duas safiras talhe 
coração cabochão e dez 
diamantes lapidação brilhantes 
redondo. Peso total:4,0g. 
Dim.:1,7cm.
BASE: 500 €

279 — Anel platina com 
brilhantes redondo, e 6 rosas
Platina, com um diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
e seis diamantes talhe rosa. 
Sinais de uso. Peso total:4,0g. 
Med.:16. Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 500 €
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280 — Fio em ouro branco e 
diamante
Ouro brano, contrastes 
veado 800, com diamante 
lapidação brilhante em pera. 
Sinais de uso.  Peso total:2,1g. 
Med.:20,5cm.
BASE: 400 €

283 — Colar de 
micropérolas com 
platina e diamantes
Platina, c.1920-30, com 
diamantes lapidação 
8/8 e lapidação rosa 
e pérolas de cultura. 
Peso total: 18,6g. 
Dim.:fechado.:40cm. 
Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 2500 €

281 —  Anel em ouro com 
diamantes
Ouro branco, veado 800, com 
1 diamante lapidação degrau 
e 30 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 0,66ct.. Peso total: 5,8g. 
Med.:14.
BASE: 1100 €

284 — Anel em ouro e 
diamantes
Ouro branco e amarelo, 
contraste veado 800, 
cravejado com 20 
diamantes lapidação 
8/8. Peso total:6,2g. 
Med.15,5.
BASE: 350 €

282 — Anel em ouro, 
diamantes e pérolas
Ouro branco, contrastes 
veado 800, com duas pérolas 
de cultura e cravejado com 
56 diamantes lapidação 8/8. 
Sinais de uso. Peso total:5,8g. 
Med.:17.
BASE: 450 €

285 — Brincos em ouro com 
diamantes e safiras
Ouro branco, veado 800, 
com 4 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-
SI, cor G-I, com peso estimado 
de 0,03ct., 4 safira coração 
cabochão e 6 safiras baguete. 
Peso total: 7,0g. Dim.:3cm.
BASE: 600 €
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288 — Par de brincos em ouro, 
esmeraldas e safiras
Ouro amarelo, contraste 
dragão 800, com duas 
esmeraldas redondas cabochão 
e duas safiras redondas 
cabochão. Sinais de uso. Peso 
total:1,6g. Dim.:1,3cm.
BASE: 100 €

289 — Anel em ouro com 
diamante
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com diamante lapidação 
coração, pureza SI, cor J-K, 
com peso estimado de 0,46ct. 
Peso total:7,3g. Med.:17.
BASE: 750 €

290 — Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com 32 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS, cor I-K, com peso 
est.0,60ct. Peso total:9,2g. 
Med.:14,5.
BASE: 700 €

286 — CHANNEL - Colar em 
ouro
Em ouro, contraste 
francês cabeça de águia 
750, ref.102221, malha 
em forma de ‘CC’, e elos 
ovais, marcado. Sinais de 
uso. Peso aprox.:46,8g. Dim.
fechado:18cm.
BASE: 2500 €

287 — Conjunto de colar, anel e brincos com perolas e esmeraldas
Ouro amarelo, colar com 27 diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-P, cor H-K, com peso estimado de 0,90ct., 
esmeralda oval cabochão com aprox.12,6x10mm, 18 rubis 
quadrados e baguete, várias esmeraldas, rubis e pérolas de 
cultura com aprox.4.0mm. Anel com 18 diamantes lapidação 
brilhante redondo, pureza VS-SI, cor H-K, peso estimado de 
0,45ct., esmeralda oval cabochão com aprox.9,5x7,2mm e 12 
rubis quadrados. Brincos com 48 diamantes lapidação brilhante 
redondo, pureza VS-P, cor H-K, com peso estimado de 1,20ct., 
duas esmeraldas cabochão oval com aprox.8,5x7,5mm e 16 rubis 
quadrados e baguete. Peso total aprox.:146g. Dim.: brincos:1,8cm, 
Colar:23,5cm, Med.anel:14. Ao abrigo do DL nº120/2017
BASE: 3500 €
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291 — Colar em prata 
dourada, brincos e anel com 
zircónias e topázios
Conjunro em prata contraste 
águia 925 e coelho 925 e 
coruja, com topázios, anel com 
4 zircónias lapidação brilhante 
redondo. Peso total:47,8g. 
Med.anel:14.
BASE: 150 €

294 — Anel em ouro com 
diamantes e rubi
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com 17 diamantes 
lapidação brilhante redondo, 
pureza VS, cor I-K, com 
peso estimado de 0,32ct. E 
1 rubi lapidação pêra com 
aprox.4mm. Peso total:4,4g. 
Med.:11.
BASE: 450 €

292 — Pendente ‘coração’ em 
ouro e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, cravejado 
com 28 diamantes lapidação 
brilhante redondo. Peso 
total:3,5g. Dim.:2,8cm.
BASE: 350 €

295 — Aliança em ouro, 
diamantes e rubis
Ouro bicolor, contrastes veado 
800 e galo, cravejado com 19 
diamantes lapidação 8/8 e 
17 rubis lapidação brilhante 
redondo. Sinais de uso. Peso 
total:3,6g. Med.:14.
BASE: 400 €

293 — Par de brincos ouro e 
topázios
Ouro amarelo, contraste 
veado 800, com dois topázios 
lapidação brilhante oval. Sinais 
de uso.  Peso total:6,8g
BASE: 400 €

296 — Anel ‘serpente’ em ouro 
e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com 11 
diamantes lapidação brilhante 
redonda. Peso total:3,8g. 
Med.:17.
BASE: 200 €
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297 — Colar em ouro com 
pérolas de cultura e contas de 
Viana
Ouro amarelo, contraste veado 
800, com pérolas de cultura e 
contas de Viana. Sinais de uso. 
Peso total:48,6g. Dim.:20cm.
BASE: 450 €

300 —  Anel em ouro com 
diamantes
Ouro amarelo, galo e veado 
800, com 4 diamantes 
lapidação brilhante redondo e 
4 diamantes lapidação princesa, 
pureza VVS-VS, cor G-J, com 
peso estimado de 0,28ct.. Peso 
total: 3,3g. Med.:18.
BASE: 750 €

298 — Anel em ouro e rubi
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com um rubi 
oval. Pequeno defeito na gema. 
Peso total:2,9g. Med.:15.
BASE: 200 €

301 — Anel em ouro e 
diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, cravejado 
com 15 diamantes lapidação 
brilhante redondo. Sinais de 
uso. Peso total:5,4g. Med.:13,5.
BASE: 350 €

299 — Anel em ouro com 
esmeraldas e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com três 
esmeraldas ovais e seis 
diamantes lapidação brilhantes 
redondo. Sinais de uso.  Peso 
total:4,2g. Med.:13,5.
BASE: 300 €

302 — Anel em ouro com 
safira e diamantes
Ouro amarelo, contrastes 
veado 800 e galo, com 14 
diamantes talhe 8/8 e uma 
safira oval. Sinais de uso. Peso 
total:2,6g. Med.:14.
BASE: 250 €
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303 — OMEGA - Relógio de 
senhora em ouo
Relógio de pulso em ouro 750, 
de quartzo. Marcado. Sinais 
de uso. Peso total:31,9g. Dim.
mostrador:1,2cm.
BASE: 1000 €

306 — Relógio de bolso
Caixa em ouro, 750, ref. 1992, mecânico de 
corda manual, nº30196, numeração a romana 
a preto sobre esmalte branco, marcado J. M. 
Bad Ollet & Cº, Geneva. Cabelos no esmalte. 
Dim.:4,7cm.
BASE: 900 €

304 — BREITLING - Relógio 
de pulso Cadette
Caixa em ouro 750, contraste 
helvetia, ref.900, mecânico de 
corda manual, antimagnetic, 
Ancre, 17 rubis, bracelete 
em pele. Sinais de uso, 
sujidade no mostrados. Dim.
mostrador:4cm.
BASE: 1750 €

305 — OMEGA - Relógio de 
homem Seamaster
Relógio de pulso, caixa 
em ouro 750, modelo 
Seamaster, Ressort Incassable 
Antimagnetic, mecânico de 
corda manual, bracelete em 
pele de cor castanha. Sinais de 
uso, defeitos no vidro. Dim.
mostrador:3,4cm.
BASE: 750 €

307 — INTERNATIONAL WATCH & Co. - 
Relógio de bolso em ouro
Relógio de bolso com caixa em ouro de 18K, 
ref.643339, Grand Prix Milan 1906, mecânico 
de corda manual, marcado ‘Probus Scafusi, 
IWC, nurmerado 578951+31457, mostrador e 
esmalte branco e numeração romana. Em marcha. 
Mínimo defeito no vidro.Dim.:5,5cm.
BASE: 1500 €

89



308 — Par fivelas de sapato
Em prata e minas, séc.XIX, e 
vidros. Sinais de uso, defeitos 
nas pedras. Peso total:82,3g. 
Dim.:5,5cm.
BASE: 200 €

311 — Alfinete em prata com 
ametista e minas-novas
Portugal, séc.XIX, prata 
com ametistas, cristal da 
rocha e vidro, com várias 
lapidações. Peso total: 39,9g. 
Dim.:7,5x5,5cm. Ao abrigo do 
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 600 €

309 — Anel ouro e prata e 
diamantes
Ouro e prata, contraste tigre II 
800 e javali II 833, cravejado 
com 17 diamantes lapidação 
talhes rosa e 8/8. Sinais de uso. 
Peso total: 6,0g. Med.:20.
BASE: 450 €

312 —  Alfinete em platina 
com diamantes e safiras
Platina, com um diamante 
lapidação brilhante redondo, 
pureza SI-P, cor K-L, com 
peso estimado de 0,28ct.. E 44 
diamantes lapidação rosa. Peso 
total: 11,9g. Dim.:5x2,3cm. 
Ao abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 800 €

310 — Brincos em ouro 
e prata com diamantes e 
esmeraldas
Ouro branco e prata, com 
30 diamantes lapidação 
rosa e ‘lasca’ e 4 esmeraldas. 
Peso total:14,2g. Dim.
aprox.:4x1,2cm. Ao abrigo do 
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 400 €

313 — Anel em prata séc.XIX
Prata, cravejada com pedras e 
esmaltes azuis. Sinais de uso. 
Peso total:10,6g. Med.:12. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 300 €
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314 — Pendente 
relicário crucifixo em 
ouro, séc.XVII
Ouro amarelo, 
Portugal, séc.XVII, 
cinzelado e relevado 
repesentando Cristo 
crucificado, com 
raios resplendores 
e terminais vazados, 
verso inciso com 
símbolos da paixao. 
Sinais de uso. Peso 
aprox.:42,2g. 
Dim.:10,5cm.
BASE: 3000 €

316 — Pendente ‘Sereia’ em ouro, esmaltes, diamantes e 
pérolas, séc.XVII/XVIII
Espanha, séc.XVII/XVIII,  ouro, 22 Kt marcado ‘GOMZ’, 
decoração com esmaltes policromos, cravejado com diamantes 
talhes atigos, representando sereia segurando arco e flecha, 
pingentes com pérolas. Peso total:12g. Dim.:6,5x4cm. 
Reproduzido in Vide pag.62, ‘Luxo, Poder e Devoção, Jóias 
do século XVIao século XIX’,V.O.C., Pedro Aguir Branco. 
Figurando na Capa do Catálogo.
BASE: 7500 €

315 — Pendente 
relicário em ouro
Dito relicário 
(breve), ouro 
popular do Brasil, 
séc.XIX, interior 
vazada e relevado, 
de um lado 
Nossa Senhora 
em resplendor 
do outro 
custódia. Sinais 
de uso. Peso 
aprox.:17,2g. 
Dim.:4cm. Ao 
abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 1000 €

317 — Par de Brincos 
Maneiristas em ouro, séc. XVI/
XVII
Ouro popular português, séc.
XVI, vazado e relevado, terminais 
com granitos, aplicação de vidros. 
Uma pedra solta. Peso total 
aprox.:22,9g. Dim.:9,5cm. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 10000 €
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318 — VLADIMIR 
SOLOVIEV - Pendente 
em marfim, ouro, prata e 
diamantes
Pingente em marfim, forma 
de ovo, esculpido com ave, 
aolicação em prata e ouro, 
Moscovo, ourives Vladimir 
Soloviev (‘BC’), um dos ourives 
da Fabergé, cravejada com 21 
diamantes lapidação brilhante 
antigo. Sinais de uso. Peso 
total:5,0g. Dim.:3cm.
BASE: 1500 €

321 — Alfinete em ouro com 
safiras e pérolas
Ouro branco, carneiro 750 
e coruja, com 48 safiras 
redondas e 12 pérolas de 
cultura com aprox. 4.5mm. 
Peso total: 8,9g. Dim.:3cm.
BASE: 400 €

319 — Pendente Baptismo de 
Cristo em porcelana
Pendente em porcelana, com 
aro de metal, decoração 
polícroma representando o 
Baptismo de Cristo, verso 
com inscroção. Sinais de uso, 
cabelos no verso. Dim.:5cm.
BASE: 300 €

322 — Brincos em ouro e 
diamantes
Ouro branco, contrastes 
formiga 800 e galo, com dois 
diamantes talhe brilhante 
redondo e dois diamantes 
talhe 8/8. Sinais de uso. Peso 
total:3,9g. Dim.:2,4cm.
BASE: 300 €

320 — Conjunto dois Alfinetes
Um alfinete em prata e ouro 
com diamantes lapidação rosa 
e outro alfinete em prata com 
topázios várias lapidações. 
Peso total: 6,1g. Ao abrigo do 
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 120 €

323 — Par de brincos em ouro 
e diamantes
Ouro branco, contraste 
galo, com dois diamantes 
talhe brilhante redondo e 
dois diamantes talhe 8/8. 
Sinais de uso. Peso total:3,5g. 
Dim.:1,5cm.
BASE: 180 €
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324 — Moeda Bizantina em 
ouro
Em ouro, Império Bizantino, 
figurando Justiniano II, 
Constantinopla, datada 
de 565-578 d.C., eixo 
horizontal. Sinais de uso. Peso 
aprox.:4,21g. Dim.:1,9cm.
BASE: 680 €

327 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Império 
Bizantino, representando 
Mauricius Tiberius, 
Constantinopla, datada de 
582-602 d.C., eixo vertical. 
Peso aprox.:4,24g. Dim.:2,1cm.
BASE: 680 €

325 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Império 
Bizantino, figurando Imperador 
Justiniano I, datada de 527-
565 d.C., eixo vertical. Peso 
aprox.:4,22g. Dim.:2cm.
BASE: 545 €

328 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Bizantina, 
representando Constantino 
VII Porphyrogenitus com 
Romanus II, uma face com 
Cristo Pantokrator, datada de 
913-959 d.C., eixo vertical. 
Sinais de uso. Peso aprox.:4,2g. 
Dim.:2cm.
BASE: 680 €

326 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Império 
Bizantino, busto de Phocas, 
Constantinopla, datada 
de 602-610 d.C.,eixo 
vertical. Sinais de uso.Peso 
aprox.:1,48g. Dim.:1,8cm.
BASE: 345 €

329 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Império 
Bizantino, figurando Solidus 
of Michael IV, datada de 
1034-1041 d.C., eixo vertical. 
Sinais de uso. Peso aprox.:4,4g. 
Dim.:3,1cm.
BASE: 1200 €
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330 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Império 
Bizantino, figurando 
Konstantinos X, 
Constantinopla, datad de 
1059-1067 d.C., eixo vertical. 
Sinais de uso, fracturada. Peso 
aprox.:4,40g Dim.:3cm.
BASE: 540 €

333 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Bizantina, 
figurando Maurice Tiberius, 
datada de 582-602 d.C. eixo 
vertical. Sinais de uso.. Peso 
aprox.:4,44g. Dim.:2,1cm.
BASE: 780 €

331 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Bizantina, 
figurando João II Comneno, 
dtada de 1118-1143 d.C, eixo 
vertical. Sinais de uso. Peso 
aprox.:4,22g. Dim.:3,1cm.
BASE: 1200 €

334 — Moeda Italiana, 40 
Liras
Moeda em ouro, Italiana, 40 
Liras, figurando Imperado 
Napoleao I e Rei, datada de 
1808, eixo vertical. Sinais 
de uso. Peso aprox.:12,8g. 
Dim.:2,8cm.
BASE: 800 €

332 — Moeda Bizantina em 
ouro
Moeda em ouro, Bizantina, 
Manuel I Comnenus, AV 
Hyperpyron, datada de 1143-
1180 d.C., eixo vertical. Sinais 
de uso. Peso aprox.:2,9g. 
Dim.:2,6cm.
BASE: 840 €

335 — Moeda Russa, 5 Rublos
Moeda em ouro, Russa, 5 
Rublos, figurando Alexandre 
III, St. Petersburgo, datada de 
1889, eixo horizontal. Sinais 
de uso. Peso aprox.:6,4g. 
Dim.:2,1cm.
BASE: 650 €
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336 — Moeda Espanhola, 100 
Reais
Moeda em ouro, Espanha, 
100 Reais, figurando Isabel II, 
Rainha de Espanha, datada de 
1858, eixo horizontal. Sinais 
de uso. Peso aprox.:8,3g. 
Dim.:2,2cm.
BASE: 550 €

339 — Duas moedas Húngaras
Duas moedas em ouro, 
Hungria, 20 Korona datada de 
1906 e 10 Korona datada de 
1908, figurando Franz Joseph I, 
eixos horizontais. Sinais de uso. 
Peso aprox.:10,1g. Dim.:1,9cm 
e 2,2cm.
BASE: 620 €

337 — Moeda da Tunísia, 20 
Francos
Moeda em ouro, Tunísia, 20 
Francos, emitida pela Casa da 
Moeda de Paris (1891-1904), 
inscrições Tunisianas, datada 
de 1891, eixo vertical. Sinais 
de uso. Peso aprox.:6,4g. 
Dim.:2,1cm.
BASE: 440 €

340 — Moeda Húngara, 
10000 Forint
Moeda em ouro, Hungria, 
10000 Forint, comemorativa 
da visita do Papa João Paulo II 
a Budapeste, datada de 1991, 
eixo horizintal. Sinais de uso. 
Peso aprox.:7,0g. Dim.:2,2cm.
BASE: 425 €

338 — Moeda Croata, 
comemorativa
Moeda em ouro, Croácia, face 
de Konrad Adenauer, inscrição 
‘Konrad Adenaver, Secvritas 
et Pax’datada de 1957, eixo 
horizontal. Sinais de uso. Peso 
aprox.:8,0g. Dim.:2,3cm.
BASE: 480 €

341 — Moeda Húngara, 
10000 Forint
Moeda em ouro, Hungria, 
10000 Forint, 650º aniversário 
da morte do rei Charles 
Robert, datada de 1992, eixo 
horizontal. Sinais de uso. Peso 
aprox.:7g. Dim.:2,2cm.
BASE: 425 €
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342 — Moeda Croata, 
comemorativa
Moeada em ouro, Croácia, 
figurando Rei Tomislav, eixo 
orizontal. Sinais de uso. Peso 
aprox.:5g. Dim.:2,3cm.
BASE: 380 €

345 — Bengala armoriada com aro em ouro
Bengala em ébano, com castão em pedra dura 
e aplicações em ouro, com brasão de armas. 
Sinais de uso. Dim.:89cm. Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 250 €

343 — Moeda Húngara
Moeda em ouro, Hungria, 
5000 Forint, figurando 
Mathias, Rei da Hungria, eixo 
vertical. Sinais de uso. Peso 
aprox.:6,9g. Dim.:2cm.
BASE: 425 €

344 — Medalha em ouro, 
1829, Nicolau I
Ouro Russo, pela 
comemoração da captura 
de Silistria, 1829, figurando 
Nicolau I, Imperador da Russia, 
verso com inscrição ‘Silistria 
Frustra Defensa Deditvr Russor. 
Exercitvi Perseveranti D.XVIII 
IVN. ST. V. MDCCCXXIX. 
Peso aprox.:52g. Dim.:4cm.
BASE: 15000 €

346 — Seis colheres e pá de bolo em prata  Russa
Prata e ouro 875, Russia, decoração nielada floral, 
e a esmaltes polícromos com Torre do Salvador. 
Sinais de uso. Peso aprox.:435g. Dim.:24,5cm
BASE: 660 €
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347 — Tambuladeira em prata russa
Prata Russa, 875, bordo recortado, decoração incisa 
e asas de cornucópias e flores em relevo. Sinais de uso. 
Peso aprox.:175g. Dim.:18,5cm.
BASE: 350 €

348 — Taça Russa em cristal e prata
Prata Russa, 875, taça em cristal lapidado, com bordo 
relevado de folhas de acanto. Mínimas falhas no cristal. 
Dim. Taça:26cm.
BASE: 600 €

349 — Grande jarra em prata Russa
Prata Russa, 875, contraste de 
Moscovo, marca de ourives de 
Khlebnikov, decoração relevada 
de peónias. Sinais de uso.Peso 
aprox.:759g. Dim.:40,5cm.
BASE: 3800 €
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350 — Caixa em filigrana de prata Russa, Ovchinnikov
Em prata e filigrana de prata Russa, 875, Mosvoco, marca de ourives de Pavel Akimov 
Ovchinnikov, decoração de enrolamentos e flores. Sinais de uso, pequenas falhas. Pedo aprox.:911g. 
Dim.:7x20x17,5cm.
BASE: 2750 €

351 — Conjunto de talheres 
para escargot e lagosta
Conjunto de palitos e colheres 
em prata europeia, para 
caracóis e lagosta, decoração 
relevada em forma de mariscos 
e flores. Sinais de uso. Peso 
aprox.:98g Dim.:7,8cm e 10cm. 
Ao abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 330 €

352 — Conjunto de talheres 
para escargot
Conjunto de palitos em 
prata europeia, para caracóis, 
decoração relevada em forma 
de flores. Sinais de uso. Peso 
aprox.:80g. Dim.:10,5cm. Ao 
abrigo do DL nº120/2017.
BASE: 280 €
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353 — Serviço de Chá de aparato em prata 
e ouro, Santiago de Compostela
Prata e prata dourada, aplicações em ouro e 
osso, atribuível ao ourives Mayer, Santiago 
de Compostela, incisa e relevada vegetalista 
e com gravação da fachada da Catedral, 
medalhões com monograma ‘RM’ em ouro. 
Peso total aprox.:8560g.Dim.:8,5cm a 
61cm.
BASE: 6000 €
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354 — Porta-paz em 
prata Espanhola, séc.
XVII/XVIII
Prata e prata dourada, 
Espanhola, Granada, 
marcas e contrastes 
do séc.XVII/XVIII, 
decoração recortada 
e incisa com flores, 
representando 
nicho arquitectural 
com Cristo em 
relevo. Defeitos. 
Peso aprox.:311g. 
Dim.:18cm.
BASE: 600 €

355 — Pia de água 
benta em prata, séc.
XVIII
Prata, séc.XVIII, 
marcas europeias, 
vazada, recortada 
e relevada, 
representando ao 
centro crucifixo, 
flores e volutas. 
Sinais de uso e faltas. 
Peso aprox.:246g. 
Dim.:30cm.
BASE: 600 €

357 — Turíbulo em prata, séc.
XVII
Prata Ibérica, séc.XVII, 
decoração incisa de 
enrolamentos e vazado, 
recipiente interior em 
cobre. Com pequenos 
restauros. Peso aprox.:741g. 
Dim.:23,5cm.total:80cm.
BASE: 600 €
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358 — Importante Salva de pé 
Gótica em prata Francesa
Prata dourada, França, séc.
XIV/XV, marcas inglesas de 
importação Chester 1743, 
decoração de gomos, ave 
cinzelada ao centro, pequenas 
flores em relevo, aplicação 
de esmaltes de Limoges, friso 
vazado. Desgaste, pequenos 
defeitos. Peso aprox:520g 
Dim:18x20cm
BASE: 175000 €
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359 — Faqueiro em prata, séc.XIX e XX
Prata portuguesa, contrastes do Porto (1853-1861), ourives atribuível a António Pinto de Almeida 
(1798-1865), javali I 833 (1887-1937) e águia 835 (após 1985), terminais relevados com conchas. 
Sinais de uso.Peso total aprox.:5725g.Dim.:de 13,5cm a 31,5cm.
BASE: 2500 €

360 — Grande tabuleiro em prata de gradinha estilo D. Maria
Prata portuguesa, contraste coelho 925 e coruja, decoração incisa de grinaldas e cartelas, 
estilo D. Maria, grade fenestrada e pegas de enrolamentos. Sinais de uso. Peso aprox.:7070g. 
Dim.:78,5x44cm.
BASE: 3500 €
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361 — Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (1938-
1984), 1º Título, decoração martelada. Sinais de 
uso. Peso aprox.:1117g. Dim.:28cm.
BASE: 1100 €

363 — BAPTISTA - Par de castiçais em prata
Prata portuguesa, contraste águia 916 (1938-
1984), 1º título, marca de ourivesaria ‘Baptista’, 
frisos com decoração relevada e gomada de 
torcidos, com suporte de vela em ferro. Sinais 
de uso. Peso aprox.prata:400g. Dim.:13,5cm.
BASE: 225 €

362 — Salva com bordo vazado
Prata portuguesa, aba recortada e vazada 
de enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso. 
Peso aprox.:317g. Dim.:30cm. Ao abrigo 
do DL nº120/2017.
BASE: 225 €

364 — Grande taça de pingos em prata
Prata portuguesa, contrastes coelho 925 e coruja, 
decoração incisa de flores e folhagem e bordo 
de esterias. Sinais de uso. Peso aprox.:634g. 
Dim.:20,5cm.
BASE: 350 €
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365 — Jarro com asa em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada, incisa e cinzelada de 
cartelas vegatalista, flores, concheados e volutas. 
Sinais de uso. Peso aprox.:1466g. Dim.:36cm.
BASE: 1000 €

366 — Jarra em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração relevada de volutas, concheados, 
malmequeres e rosas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1061g. Dim.:31,5cm.
BASE: 650 €

367 — Centro floreira com 
plateau
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), bordos 
recortados, com decoração 
relevada de volutas e concheados, 
plateau redodndo com espelho. 
Sinais de uso. Peso aprox.:1521g. 
Dim.plateau:42cm.
BASE: 850 €
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368 — Grande salva de 
aparato armoriada em prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
gomada com decoração releva 
de enrolamentos vegetalistas 
e flores, centro com brasão 
de armas Reais portuguesas. 
Sinais de uso.  Peso 
aprox.:1437g. Dim.:48,5cm.
BASE: 1000 €

369 — Grande salva de 
suspensão ‘alegoria das 
colheitas’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
javali II 833 (1887-1937), 
decoração relevada de uva 
e parra, espigas de milho 
e trigo em encordoamento 
de vime. Sinais de uso. Peso 
aprox.:1817g. Dim.:55cm.
BASE: 1500 €
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370 — Salva de suspensão estilo D. João V
Prata portuguesa, contraste javali I 916 (1887-
1937), marcada ‘Ourivesaria Xavier, Lisboa, 
Portugal’, decoração relevada de volutas, 
concheados e rosas, estilo D. João V. Sinais de 
uso.  Peso aprox.:666g. Dim.:36,5cm.
BASE: 450 €

372 — Grande salva em prata vazada
Prata portuguesa, contraste águia 835 (após 
1985), decoração vazada e relevada com 
volutas, concheados e rosas. Sinais de uso. Peso 
aprox.:795g. Dim.:44,5cm.
BASE: 450 €

371 — Garrafa de cristal com aplicações em 
prata
Garrafa em cristal biolor com tampa e pega em 
prata portuguesa, contraste javali II 833 (187-
1937). Sinais de uso. Peso aprox.tampa:34,7g. 
Dim.:31cm.
BASE: 150 €

373 — Cesto com asa ‘rosas’ em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), gomada com decoração de rosas 
em relevo. Sinais de uso. Peso aprox.:539g. 
Dim.:28,5cm.
BASE: 300 €106



374 — REIS JOALHEIROS, PORTO - Serviço 
de chá e café em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), marca de ourives de ‘Reis Joalheiros, 
Porto’, decoração relevada de volutas e 
concheados, pomos em forma de conchas. 
Sinais de uso. Peso aprox.:1560g. Dim.: de 
13cm a 21cm.
BASE: 1600 €

376 — Seis flutes em prata
Prata italiana, 800, contraste de Padova, 
decoração lisa, com interior em prata dourada. 
Sinais de uso. Peso aprox.:636g. Dim.:19,5cm.
BASE: 1200 €

375 — Jarra art deco em prata com turquesas
Prata dinamarquesa, marcada 830 S, decoração 
relevada com enrolamentos vegetalistas e 
aplicação de turquesas ovais. Sinais de uso. Peso 
aprox.:219g. Dim.:36,5cm.
BASE: 440 €

377 — Grande salva em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração recortada e relevada de volutas, 
concheados e malmequeres. Sinais de uso. Peso 
aprox.:930g. Dim.:43,5cm.
BASE: 550 €
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378 — Três mostardeiras Cisne em vidro e 
prata
Em vidro azul cobalto, com aplicações e 
colheres em prata italiana 800, marcada. Sinais 
de uso. Dim.:7,5cm a 12cm.
BASE: 325 €

380 — Chávena com pires em prata Russa
Prata dourada Russa, 925, marcada, decoração 
com esmaltes polícromos, de flores e insectos. 
Sinais de uso. Peso aprox.:386g. Dim.:14cm.
BASE: 280 €

379 — Escultura em prata ‘justiça’
Prata Húngara, 800, contraste cabeça de cão 
(1937-1966), decoração relevada representando 
‘Justiça’, base em madeira. Sinais de uso. Peso 
aprox.prata:330g. Dim.total:18cm.
BASE: 950 €

381 — Seis colheres em prata, Russia
Prata dourada Russa, 875, com marca de 
ourives, decoração com esmaltes policromos. 
Sinais de uso. Peso aprox.:91,6g. Dim.:11,7cm.
BASE: 200 €
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382 — Talheres de peixe para seis 
pessoas em prata Russa
Prata Russa, 875, São Petersburgo, 
ensaiador Ivan Vonifatiyevich 
Yevstigneyev, com marca de ourives, 
decoração incisa e relevada. Sinais 
de uso. 1879 Peso aprox.:558g. 
Dim.:22cm.
BASE: 880 €

384 — Par de aves em prata Mexicana e pedra 
dura
Esculturas em prata mexicana 925 PDE, TR.17, 
recortada e relevada, montada em pedra dura, 
representando. Sinais de uso. Dim.:7,5cm e 
8,5cm.
BASE: 125 €

383 — Par de aves em tronco 
em prata Mexicana
Prata Mexicana 925, marcada 
TR-50, relevada e recortada 
com montagem em pedra dura, 
representando aves em tronco. 
Sinais de uso. Peso total:295g. 
Dim.:18cm.
BASE: 250 €

385 — Par de aves em prata Mexicana e pedra 
dura
Escultura em prata Mexicana 925 RR, TR-104, 
recortada e relevada, montada em pedra dura, 
representando aves. Sinais de uso. Dim.:10,5cm 
e 12,5cm.
BASE: 100 €
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386 — Conjunto de caixas de 
rapé e tabaco em prata
Três caixas de rapé e tabaco 
em prata Russa 875, e madeira, 
contraste de São Petersburgo, 
com marcas de ourives, 
decoração incisa, relevada e 
nielada. Sinais de uso. Peso 
aprox.:95g. Dim.: de 6,5cm a 
13cm.
BASE: 800 €

389 — Par de castiçais em 
prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 925 (após 1985), forma 
de balústre, com decoração 
lisa e frisos de conteados. Peso 
aprox.:344g. Dim.:23cm.
BASE: 350 €

387 — Taça modernista
Taça em metal, com decoração 
lisa, pegas em osso. Sinais de 
uso. Dim.:21cm.
BASE: 70 €

390 — Fruteiro em prata 
fenestrada
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
fenestrado com bordo 
recortado. Mínimas 
amolgadelas. Peso aprox.:393g. 
Dim.:27,5cm.
BASE: 225 €

388 — Tinteiro em prata lisa 
inglesa
Prata inglesa 925, contraste 
de Londres, 1910, marca de 
ourives ‘S.C.&Co.’,  decoração 
lisa, com recipiente em vidro, 
enchimento na base. Sinais de 
uso. Dim.:15cm.
BASE: 300 €

391 — Salva em prata 
fenestrada
Prata portuguesa, contraste 
águia 925 (após 1985), 
decoração lisa com aba 
fenestrado. Amolgadelas 
na aba. Peso aprox.:309g. 
Dim.:28,5m
BASE: 170 €
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392 — Salva bilheteira em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração incisa de cartela vegatalistas 
com gradinha vazada com veados. Sinais de uso.  
Peso aprox.:1374g. Dim.:38,5cm.
BASE: 750 €

395 — Par de lavabos com 
pires em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
decoração recortada e relevada 
com volutas e concheados. 
Peso aprox.:741g. Dim.
taça:11,5cm, pires:15cm.
BASE: 375 €

393 — Par de fruteiros em prata
Prata portuguesa, contraste águia 833 (1938-
1984), decoração releva e vazada de volutas e 
concheados. Sinais de uso. Peso aprox.:665g. 
Dim.:24cm.
BASE: 350 €

396 — Jarra em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 833 (1938-1984), 
decoração relevada de volutas 
e concheados. Sinais de uso. 
Peso aprox.:272g. Dim.:24cm.
BASE: 160 €

394 — Paliteiro ‘figura de 
casaca’ em prata
Prata portuguesa, contraste 
águia 835 (após 1985), 
decoração relevada, com 
grelha vazada, base circular 
gomada. Sinais de uso. Peso 
aprox.:174g. Dim.:16,5cm.
BASE: 170 €
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401 — Par de cadeirões estilo Louis XV
França, séc.XIX, estilo Louis XV, em madeira 
dourada com entalhes de motivos vegetalistas, 
assento e costas estofadas com bordado. 
Pequenas faltas e defeitos. Dim.:  95x61x50 cm.
BASE: 200 €

402 — Par de cadeirões estilo Louis XV
França, séc.XIX, estilo Louis XV, em madeira 
dourada com entalhes de motivos vegetalistas, 
assento e costas estofadas com bordado. 
Pequenas faltas e defeitos. Dim.: 95x61x50 cm.
BASE: 200 €

403 — Canapé estilo 
Louis XV
França, séc.XIX, 
estilo Louis XV, em 
madeira dourada com 
entalhes de motivos 
vegetalistas, assento e 
costas estofadas com 
bordado. Pequenas 
faltas e defeitos. Dim.: 
98x125x58 cm.
BASE: 250 €
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404 — Par de mísulas em talha estilo 
D.Maria
Portugal, séc.XIX, par de mísulas 
em madeira entalhada, policroma 
e dourada. Sinais de uso. Dim.: 
15x69x33,5 cm.
BASE: 400 €

405 — Sofá francês estilo Louix XV
França, ínicios séc.XX, madeira 
entalhada, estofo em tecido 
aveludado. Sinais de uso, defeitos. 
Dim.: 110x62x141 cm.
BASE: 150 €

406 — Canapé de 
palhinha
Portugal, séc.XIX, em 
pau-santo entalhado, 
decoração vegetalista, 
assento com palhinha. 
Sinais de uso. Dim.: 
81x209x63,5 cm.
BASE: 500 €
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407 — Mesa de jogo Império
França, séc.XIX, madeira ebanizada, aplicações 
em bronze dourado, tampo interior forrada a 
veludo. Sinais de uso. Dim.: 77x91,5x91,5 cm.
BASE: 300 €

408 — Cómoda secretária a abattant Boulle
França, séc.XIX, Napoleão III, marchetaria 
de madeira ebanizada, metal e madrepérola, 
monture em bronze dourado relevado, tampo de 
rebater, interior escrivaninha com gavetas, topo 
com mármore, pés torneados. Sinais de uso, Dim.: 
137,5x68,5x34,5 cm.
BASE: 750 €

409 — Conjunto de seis cadeiras e dois cadeirões
Inglesas, séc.XX, em mogno entalhado, conjunto de 6 cadeiras e duas de braços, assentos estofados a 
pele. Sinais de uso. Dim.: 86,5x50x40 cm.
BASE: 600 €
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410 — Móvel vitrine Império
França, séc.XIX, em mogno, monture em bronze 
dourado vegetalista e figurativo, laterais e porta 
com vidro, interior revestido a veludo com 
prateleiras, tampo em mármore. Sinais de uso. 
Dim.: 155x65x36 cm.
BASE: 300 €

411 — Móvel vitrine Império
França, séc.XIX, Império, em mogno com 
aplicações em bronze dourado figurativo e 
vegetalista, portas envidraçadas com decoração 
gravada, marchetaria em outras madeiras, 
aplicação de placas em porcelana pintada. Sinais 
de uso. Dim.: 215x51x125 cm.
BASE: 600 €
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412 — Par de cadeiras Inglesas Chinese 
Chippendale
Inglesas, séc.XIX, em mogno entalhado com 
motivos vegetalistas, assentos estofados a couro. 
Sinais de uso. Dim.: 95x52x60 cm.
BASE: 600 €

413 — Cadeirão de braços D.José
Portugal, séc.XVIII, D.José, em nogueira 
entalhada, decoração vegetalista, assento com 
palhinha. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 
98x60x52cm.
BASE: 150 €

414 — Grande baú em 
pau-santo com saial
Portugal, séc.XVIII/
XIX, em pau-santo 
entalhado, saial 
amovível em nogueira 
com pés de garra, 
ferragens em metal 
amarelo. Sinais de 
uso, pequenos defeitos. 
Dim.: 80x137x59 cm.
BASE: 1000 €
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415 — Par de cadeiras estilo 
D.João V
Portugal, séc.XIX, em pau-
santo entalhado, decoração de 
concheados e vegetalista, pés de 
garra, assentos em sola gravada 
e pregaria. Sinais de uso. Dim.: 
111x56x47 cm.
BASE: 600 €

417 — Grande cómoda D.José
Portugal, séc.XVIII, D.José, em 
nogueira entalhada, com cinco 
gavetas. Sinais de uso, pequenas 
faltas, vestígios de xilófagos. 
Dim.: 113x137x72,5 cm.
BASE: 1500 €

418 — Mesa pé de galo inglesa, George III
Inglesa, séc.XVIII, George III, em pau-santo entalhado, 
tampo de rebater. Sinais de uso. Dim.: 75,5x75,5x73 cm.
BASE: 600 €
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419 — Mesa Holandesa
Holanda, séc.XIX, marchetaria em várias 
madeiras, tampo axadrezado, fiadores em 
ferro. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 
78x126x80 cm.
BASE: 400 €

420 — Mesa pé de galo
Portuguesa, séc.XIX em pau-santo entalhado, 
rotativa. Sinais de uso, defeito num pé. Dim.: 
75x79,5 cm
BASE: 400 €

421 — Arca esgrafitada
Açores, séc.XVII, em madeira de cedro, 
decoração incisa escurecida represenando 
animais fantásticos e elementos vegetalistas, 
ferragens e fechadura em ferro. Sinais de uso, 
pequenos defeitos, tampo substuido. Dim.: 
58.5x170x64cm.
BASE: 500 €
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422 — Grande espelho Neo-
renascença
Portugal, séc.XIX em castanho 
ricamente entalhado e vazado, 
decoração vegetalista e figurativa. 
Sinais de uso e pequenos defeitos. 
Dim.: 181x105 cm.
BASE: 700 €

423 — Consola romântica
Portugal, séc.XIX, em pau-
santo entalhado com motivos 
vegetalistas, tampo em mármore. 
Sinais de uso. Dim.: 94x132x64 
cm.
BASE: 600 €

424 — Consola entalhada Neo-renascença
Portugal, séc.XIX em castanho ricamente 
entalhado e vazado, decoração vegetalista e 
figurativa, pés de garra, tampo com pedra 
mármore. Sinais de uso e pequenos defeitos. 
Dim.: 81,5x100x47 cm.
BASE: 400 €
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425 — Móvel Holandês com alçado
Holanda, séc.XVIII/XIX, marchetaria em 
nogueira e raiz de nogueira, de dois corpos, 
inferior com gavetas, tampo de abater, 
interior papeleira; alçado de duas portas com 
espelho, interior com gavetas. Sinais de uso. 
Dim.: 215,5x103x44cm.
BASE: 1200 €

426 — Grande contador com trempe estilo 
italiano
Espanha, séc XX, marchetaria nogueira, cedro, 
ébano e osso, decoração torneada, placas com 
cenas e motivos mitológicos; com 12 gavetas, 
porta central, interior com 4 gavetas, trempe 
com 3 gavetas e 12 gavetas de segredo.  Dim.: 
240x172x49 cm.
BASE: 8000 €122



427 — Frente de lareira em mármore
França, séc.XIX, frente de lareira composta por peças soltas em 
mármore, decoração entalhada vegetalista. Sinais de uso, restauro.
BASE: 600 €

428 — Frente de lareira em mármore
França, séc.XVIII/XIX, frente de lareira composta por peças soltas 
em mármore, decoração entalhada vegetalista. Sinais de uso, restauro.
BASE: 600 €

429 — Relógio de caixa alta
Português, séc.XIX, caixa em 
carvalho entalhado, decoração 
vegetalista a ouro, mostrador 
em chapa metálica, decoração 
relevada. Sinais de uso. Com 
pesos. Dim.: 245 cm.
BASE: 250 €
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430 — Mesa de encostar D.Maria
Portuguesa, séc. XIX, estilo D.Maria, 
marchetaria de pau-santo e pau-rosa, ferragens 
em metal, gaveta. Sinais de uso. Dim.: 
73x81,5x42 cm
BASE: 400 €

431 — Etagére Vitoriana em pau-santo
Inglesa, séc. XIX, em pau-santo, com uma 
gaveta e três prateleiras, ilhargas entalhadas com 
folhagem. Sinais de uso. Dim.: 106x91,5x36 cm.
BASE: 500 €

432 — Oito cadeiras e dois cadeirões com aplicações em bronze
Conjunto de 8 cadeiras e 2 cadeirões de braços inglesas, séc.XIX/XX, em mogno com aplicações em 
bronze dourado nos pés. Sinais de uso, pequenos defeitos e faltas. Dim.: 104x60x52 cm.
BASE: 1000 €
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433 — Oito cadeiras 
estilo D.João V
Portuguesas, séc.XX, 
nogueira entalhada, 
decoração entalhada com 
concheados e vegetalista, 
pés de garra, assentos 
estofados a tecido. Sinais 
de uso. Dim.: 117x57x50 
cm.
BASE: 1500 €

434 — Seis cadeiras ‘lira’ 
em pau-santo
Portugal, séc.XIX, em 
pau-santo entalhado, 
assentos em palhinha. 
Sinais de uso. Dim.: 
88x47,5x45 cm
BASE: 750 €

435 — Grande mesa de jantar de manivela
Inglesa séc.XIX, em mogno, pés entalhados, pés com rodizios. Com três tábuas de acrescento. 
Dim.: 72x130x146 cm. Tábuas: 52; 50,5 e 46,5 cm.
BASE: 1000 €
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436 — Cómoda D. Maria
Portugal, séc.XIX, D.Maria, 
marchetaria em pau-santo e 
pau-cetim, com duas gavetas 
e dois gavetões, tampo em 
mármore. Sinais de uso. Dim.: 
92x125x60 cm.
BASE: 600 €

437 — Par de bergeres
Franceses, séc.XIX/XX 
em madeira entalhada e 
dourada, estofo em seda. 
Sinais de uso, defeitos. 
Dim.: 110x69x55 cm.
BASE: 200 €

438 — Sideboard
Inglês, séc.XIX, em mogno, 
com cinco gavetas e 
portas. Sinais de uso. Dim.: 
90x184,5x55 cm.
BASE: 500 €
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439 — Par de cadeirões em nogueira
Portugueses, séc.XIX em nogueira entalhada, estofo em tecido. 
Sinais de uso. Dim.: 106x60x53 cm.
BASE: 750 €

440 — Espelho veneziano
Veneza, meados séc.XX, aplicações de pontas esquarteladas. Sinais 
de uso. Dim.: Dim.: 134x150 cm.
BASE: 1250 €

441 — Relógio de caixa alta
Português, séc.XVIII/XIX, 
caixa em carvalho entalhado, 
mostrador em chapa pintada. 
Sinais de uso. Com pesos. Dim.: 
210 cm.
BASE: 200 €
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442 — Fruteiro em porcelana francesa, Império
Fruteiro vazado em porcelana francesa, séc.XIX, 
decoração policroma e a ouro. Ligeiro desgaste. 
Dim.: 36 cm.
BASE: 300 €

444 — Par de jarras floreiras da Vista Alegre
Par de jarras em porcelana da Vista Alegre, 
decoração a azul e ouro. Marcadas. Dim.: 18 
cm.
BASE: 250 €

443 — Par de ‘Vasos Oitavados’ da Vista Alegre
Par de floreiras em porcelana moldada da Vista 
Alegre, decoração polícroma e a ouro com 
flores e insectos, edição numerada 719/1000 e 
720/1000 de 1984. Marcadas. Dim.: 22 cm.
BASE: 400 €

445 — Prato coberto em porcelana, Mottahedeh
Porcelana encomenda de Mottahedeh, decoração 
a azul e branco, reprodução de prato coberto em 
porcelana de exportação do séc.XVIII. Marcada. 
Dim.: 40,5cm.
BASE: 300 €
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446 — Frappé 2000 da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada da Vista 
Alegre, com decoração polícroma e ouro com 
representação de parras e uvas e carrancas. 
Edição limitada e numerada de 050/200. 
Marcada. 1999. Dim.:23 cm
BASE: 250 €

448 — Saleiro da Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista Alegre, decoração 
pintada à mão com paisagens da Ria de Aveiro. 
Minima falha. Marca 1922-1947. Dim.: 16,5 
cm.
BASE: 300 €

447 — Floreira da Vista Alegre
Jarra floreira em porcelana da Vista Alegre, 
decoração policroma e a ouro com flores. Marca 
1992-1997. Dim.: 26,5 cm.
BASE: 150 €

449 — Terrina com apresentador da Vista Alegre
Terrina com apresentador em porcelana 
moldada, decoração policroma e a ouro. Marca 
1980-1992. Sinais de uso, pequeno defeito no 
apresentador. Dim.: 40 cm.
BASE: 150 €
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450 — Jarro ‘caça’ da Vista Alegre
Jarro em biscuit moldado e relevado da Vista 
Alegre, com decoração polícroma e a ouro 
pintada à mão. Marca 1992-1997. Dim.: 28,5 
cm.
BASE: 300 €

451 — Caneca ‘uva e parra’ da Vista Alegre
Caneca com tampa em biscuit moldado e 
relevado da Vista Alegre, com decoração 
polícroma pintada à mão. Marca (1971-1980. 
Dim.: 28 cm.
BASE: 200 €

452 — Oito pratos 
‘Colecção Vinho 
do Porto’ da Vista 
Alegre
Conjunto de 
oito pratos em 
porcelana da Vista 
Alegre, decoração 
policroma e a ouro. 
1ª  Edição de 3000 
exemplares, data de 
1984. Dim.: 23,3 cm.
BASE: 400 €
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453 — Par de potes ‘folha de tabaco’ da Vista 
Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração ‘folha de 
tabaco’ polícroma e a ouro. Marca 1980-1992. 
Dim.: 40 cm.
BASE: 300 €

454 — Cachepot ‘folha de tabaco’ da Vista 
Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração ‘folha de 
tabaco’ polícroma e a ouro. Marca 1980-1992. 
Dim.: 26 cm.
BASE: 100 €

455 — Seis pratos de sobremesa ‘folha de tabaco’ da Vista Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração ‘folha de tabaco’ polícroma e a ouro. Marca 1980-1992. Dim.: 
17,5 cm.
BASE: 150 €
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456 — Par de travessas redondas ‘folha de 
tabaco’ da Vista Alegre
Porcelana da Vista Alegre, decoração ‘folha de 
tabaco’ polícroma e a ouro. Marca 1980-1992. 
Dim.: 27,5 cm.
BASE: 200 €

457 — Prato ‘dragão’ da Vista Alegre
Prato em porcelana da Vista Alegre, decoração 
a azul com dragão. Marca 1836-1851. Dim.: 24 
cm.
BASE: 400 €

458 — Caixa ‘varina’ da Vista 
Alegre
Caixa em porcelana moldada 
e relevada da Vista Alegre com 
figura de varina, decoração 
policroma e a ouro. Marca 
1922-1947. Sinais de uso. 
Dim.: 20,5 cm.
BASE: 200 €

459 — Garrafa ‘homem do 
pipo’ da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada 
da Vista Alegre, decoração 
polícroma, pintada à mão. 
Marca 1922-1947. Dim.: 31 
cm.
BASE: 400 €

460 — Casal de camponeses 
em biscuit da Vista Alegre
Escultura em biscuit da Vista 
Alegre, decoração monocroma 
a branco. Marcadas. Dim.: 27 
e 28,5 cm.
BASE: 450 €
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461 — Jogo de xadrez da Vista Alegre
Criação de Jeannine Hétreau em 1962, trinta e duas peças em porcelana moldada e relevada 
da Vista Alegre, decoração policroma e a ouro, pintada à mão. Série especial limitada a 500 
exemplares. Com tabuleiro. Marca de 1999. Dim.: 52x52 cm (tabuleiro).
BASE: 2500 €

463 — Veado da Vista Alegre
Escultura em porcelana da Vista Alegre, 
decoração policroma. Marca 1922-1947. 
Restauro numa haste. Dim.: 27 cm.
BASE: 300 €

464 — Impala macho da Vista Alegre
Biscuit moldado e relevado da Vista Alegre, 
decoração polícroma. Marca 1971-1980. 
Restauro numa perna. Dim.: 25cm.
BASE: 150 €
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465 — Serviço de 
jantar ‘Magnólia’ da 
Vista Alegre
Porcelana moldada e 
vidrada da Vista Alegre 
da Colecção Magnólia, 
serviço para doze 
pessoas. Marcados. 
Dim.: de 17,5 a 42 cm.
BASE: 400 €

466 — Serviço de 
jantar ‘Holly’ da 
Vista Alegre
Porcelana moldada 
e vidrada da Vista 
Alegre da colecção 
época festiva de 
Natal, serviço 
para doze pessoas. 
Marcados. Dim.: de 
21 a 41,5 cm.
BASE: 300 €

467 — Pratos ‘Quatro 
estações do ano’ da Vista 
Alegre
Conjunto de quatro 
pratos em porcelana da 
Vista Alegre, decoração 
policroma. Marca 1971-
1980. Dim.: 27 cm.
BASE: 300 €
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468 — Pica-cardo da Vista 
Alegre
Escultura em biscuit moldado 
e relevado da Vista Alegre, 
decoração polícroma. Pequeno 
restauro. Marcas 1968-1971 e 
1971-1980.  Dim.:28,3cm.
BASE: 300 €

471 — Especieiro triplo da 
Vista Alegre
Especieiro em porcelana 
moldada, decoração policroma 
e a ouro com putto e golfinho. 
Marca 1947-1968. Dim.: 12 
cm.
BASE: 60 €

469 — Duas esculturas ‘Bico 
cruzado’ da Vista Alegre
Duas esculturas em biscuit 
moldado e relevado da Vista 
Alegre, decoração policroma. 
Marca 1968-1971. Infima 
falha no bico. Dim.: 10 cm
BASE: 120 €

472 — ‘Molheira Directório’ 
da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada, 
decoração a ouro. Peça para 
o Clube de Coleccionadores 
da Vista Alegre para o do ano 
de 2000. Edição limitada e 
numerada 1814/2500.
Dim.: 12 cm.
BASE: 40 €

470 — Relógio da Vista Alegre
Porcelana moldada e relevada, 
decoração policromada e a 
ouro. Reprodução de uma 
base para relógio existente 
no Museu Histórico da Vista 
Alegre. Peça exclusiva para o 
ano 1997. Edição limitada e 
numerada 1814/2500.
Dim: 15,5 cm.
BASE: 40 €

473 — Pote e ânfora em 
porcelana Vista Alegre
Porcelana moldada da Vista 
Alegre, decoração polícroma 
e a ouro, com flores. Marcas 
1980-1992. Dim.:24 e 35 cm.
BASE: 170 €
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474 — Grande prato em faiança do 
Carvalhinho
Faiança portuguesa, da fabrica do Carvalhinho, 
meados séc.XX, decoração polícroma vidrada, 
reserva central com querubins, aba vegetalista. 
Marcado no verso. Restauro. Dim.: 68 cm.
BASE: 250 €

476 — Placa ‘figura masculina’ em faiança 
Fonte Nova
Placa em faiança portuguesa, fabrico de Fonte 
Nova, Aveiro, assinado ‘H Chuva’ e datado de 
1892, decoração vidrada a azul. Dim.: 34x19 
cm.
BASE: 200 €

475 — Prato em faiança Fonte Nova
Prato em faiança portuguesa, fabrico de Fonte 
Nova, Aveiro, assinado ‘A. Quaresma’ e datado 
de 1889, decoração vidrada a azul. Dim.: 35 cm.
BASE: 100 €

477 — Base de aquário figurativa
Escultura em terracota moldada e relevada, 
atribuível a Coimbra, decoração polícroma. 
Sinais de uso. Dim.: 38 cm.
BASE: 100 €
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478 — Jarro 
figurativo ‘homem 
de cartola’ em 
faiança
Jarro em faiança, 
atribuível à Fábrica 
das Devesas, Gaia, 
séc.XIX, decoração 
polícroma, 
representando figura 
masculina. Pequenas 
falhas, falta parte da 
bengala. Dim.: 39cm.
BASE: 350 €

480 — Jarra de dedos
Portugal, séc.XIX, jarra em faiança pó de pedra, 
decoração policroma. Pequenos defeitos. Dim.: 
26 cm.
BASE: 70 €

479 — Jarro 
figurativo em faiança
Jarro em faiança pó-
de-pedra, atribuível à 
Fábrica das Devesas, 
Gaia, séc.XIX, 
decoração polícroma, 
representando figura 
feminina. Sinais de 
uso, falta asa do 
cesto. Dim.: 37,5cm.
BASE: 250 €

481 — Infanta espanhola em faiança de Alcorá
Faiança espanhola pó-de-pedra, séc.XIX, 
atribuível a Alcorá, representando figura de 
Infanta espanhola, decoração policroma. Sinais 
de uso. Dim.: 21 cm.
BASE: 100 €
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482 — Dois pratos 
em faiança ‘ratinho’
Faiança de Coimbra 
dita ‘ratinho’, séc.
XIX, decoração 
polícroma vidrada 
representando 
motivos vegetalistas. 
Sinais de uso. Dim.: 
29,5 e 30,5 cm.
BASE: 250 €

483 — Prato figurativo em faiança Ratinho
Faiança de Coimbra dita ‘ratinho’, séc.XIX, 
decoração polícroma vidrada representando 
peixe. Sinais de uso. Dim.: 35 cm.
BASE: 800 €

484 — Prato em faiança ‘ratinho’
Faiança de Coimbra dita ‘ratinho’, séc.XIX, 
decoração polícroma vidrada representando 
motivos vegetalistas. Sinais de uso. Dim.: 34,5 
cm.
BASE: 350 €
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485 — Prato em faiança francesa ‘figuras’
Prato fundo em faiança francesa, séc.XVIII/
XIX, decoração policroma com figuras, insectos 
e flores, aba recortada vegetalista. Sinais de uso, 
esbeiçadela. Dim.: 30 cm.
BASE: 120 €

487 — Par de jarras em faiança
Faiança portuguesa, séc.XIX, fabrico de Gaia 
ou Porto, decoração policroma com flores. 
Sinais de uso, pequenas falhas. Dim.: 27 cm.
BASE: 180 €

486 — Travessa ‘rocaille’ em faiança de 
Massarellos
Faiança da Fábrica de Massarelos, séc.XVIII, 
decoração a azul com flores e tarja dita ‘de 
Rouen’, marcada. Sinais de uso. Dim.: 38,5 cm.
BASE: 200 €

488 — Prato em faiança do Carvalhinho
Faiança portuguesa, da fabrica do Carvalhinho, 
assinado Carlos Branco, inicios séc.XX, 
decoração polícroma vidrada, reserva central 
com cesto de flores aba vegetalista. Marcado no 
verso. Sinais de uso. Dim.: 34,5 cm.
BASE: 200 €
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489 — Garrafa em faiança de 
Estremoz
Faiança portuguesa atribuível a 
Estremoz, séc. XVIII, decoração 
polícroma vegetalista. Sinais de 
uso, pequenos defeitos. Dim.: 31 
cm.
BASE: 400 €

490 — Talha em faiança
Faiança portuguesa, atribuível a St. 
António de Vale Piedade, séc.XIX, 
decoração vegetalista a azul e relevada, 
torneira em metal. Sinais de uso, 
defeitos. Dim.: 77 cm.
BASE: 900 €

491 — Banqueta de jardim em faiança
Faiança portuguesa, atribuível a St. 
António de Vale Piedade, séc.XIX, 
decoração vegetalista a azul relevada 
e fenestrada. Sinais de uso, pequenos 
defeitos e restauros. Dim.: 55,5 cm.
BASE: 800 €
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492 — HIPPOLYTE MOREAU (1832-1927) - 
Casal de camponeses
Escultura em bronze patinado, assinada, base 
em bronze dourado. Sinais de uso. Dim.: 44cm.
BASE: 300 €

493 — Par de figuras ‘bacantes’ em bronze
França, séc.XIX/XX, par de esculturas em bronze 
patinado, bases em pedra. Sinais de uso. Dim.: 
36cm.
BASE: 600 €

494 — EDOUARD DROUOT (1859-1945) - ‘As esgrimistas’
Gupo escultórico em bronze com figuras femininas em esgrima. Sinais 
de uso. Dim.: 69 cm.
BASE: 600 €
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495 — Par de figuras ‘indígenas’ em 
bronze
França, séc.XIX/XX, par de 
esculturas em bronze patinado 
representando indígens Sul-
Americanos. Sinais de uso. Dim.: 42 
cm.
BASE: 600 €

496 — HENRY 
ÉTIENNE DUMAIGE 
(1830-1888) - Grupo 
escultórico
França, séc.XIX, grupo 
escultórico em bronze 
prateado, assinado, 
marcas de fundição, 
base em madeira. Sinais 
de uso. Dim.: 37 cm.
BASE: 400 €

497 — ‘Camponesa’
Escultura Italiana em mármore de carrara, séc.
XIX. Sinais de uso. Dim.: 67 cm.
BASE: 380 €
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498 — MATHURIN MOREAU (1822-
1912) - ‘Figuras femininas’
Escultura em mármore, assinada e 
datada de 1884, base em mármore com 
aplicações em bronze dourado. Sinais 
de uso, restauro num braço. Dim. total: 
92 cm.
BASE: 3500 €

499 — AUGUSTE NICOLAS CAIN 
(1821-1894) - ‘Faisões’
Grupo escultórico em bronze, assinado, 
marcas de fundição, Susse Freres. Dim.: 
94 cm.
BASE: 1500 €
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500 — STANISLAS LAMI (1858-1944) - ‘Cão e 
taça com caracol’
Escultura francesa em bronze, assinada. Dim.: 
26,5 cm.
BASE: 650 €

501 — Busto de menina
Escultura em mármore, séc.XIX/XX, assinatura 
no verso. Dim.: 46 cm.
BASE: 700 €

502 — Par de leões em mármore
Par de esculturas em mármore, séc.XIX, representando par de leões com bola. Sinais de uso. Dim.:  
34 cm.
BASE: 700 €
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503 — MARIA LUÍSA 
DE SOUSA HOLSTEIN, 
3ª DUQUESA DE 
PALMELA (1841-1909) - 

‘La Negresse’
Busto em bronze patinado, 
assinado. Dim.: 27cm.
BASE: 150 €

504 — ANTÓNIO TEIXEIRA 
LOPES (1866-1942) - Mulher do 
Campo
Escultura em bronze patinado, 
assinada. Dim.: 59 cm.
BASE: 850 €

505 — ANTÓNIO 
SOARES DOS REIS 
(1847-1889) - ‘Flor 
agreste’
Escultura em bronze 
patinado, edição de 
meados do séc.XX. 
Sinais de uso. Dim.: 
47 cm.
BASE: 500 €
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506 — ESCOLA 
INGLESA, Séc.XIX - 

‘Cena galante’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado de 
1877. Dim.: 64x52 
cm.
BASE: 1500 €

507 — GIUSEPPE 
II BORTIGNONI 
(act.1883-1908) - 
‘Flirtation’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado 
de 1900. Dim.: 
42,5x53,5 cm
BASE: 1200 €
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508 — ‘Jarra com camélias’
Óleo sobre tela, assinatura e data de 1984. Dim.: 
48x42 cm.
BASE: 400 €

509 — HENRI EDOUARD HUGUENIN (1877-
1958) - ‘Jarra com flores’
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.: 32x22,5 cm.
BASE: 250 €

510 — EDUARDA 
LAPA (1896-1976) 

- ‘Natureza morta
Óleo sobre platex, 
assinado. Dim.: 
34x50 cm.
BASE: 1800 €
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511 — JOÃO REIS (1899-1982) - ‘Casario’
Óleo sobre platex, assinado. Dim.: 57x38,5 cm.
BASE: 600 €

512 — ACÁCIO LINO (1878-1956) - ‘Paisagem’
Óleo sobre tela, assinado e datado de 1948, com 
dedicatória. Dim.: 49,5x32,5 cm.
BASE: 1200 €

513 — JOSÉ LEITE (1873-1939) - ‘Sem título’
Óleo sobre platex, assinado e datado de 1921. dim.: 24x40 cm.
BASE: 500 €148



514 — 
DOMINGUES 
ALVAREZ (1906-
1942) - Paisagem com 
rio e ponte
Óleo sobre platex, 
assinado. Dim.: 
18,5x23 cm.
BASE: 2500 €

516 — JOÃO 
REIS (1899-1982) - 

‘Paisagem’
Óleo sobre tela, 
assinado. Dim.: 
33x46 cm.
BASE: 600 €
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517 — JOSÉ 
CAMPAS (1888-
1971) - ‘Sem título’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado do 
Porto 1927. Sinais de 
uso. Dim.: 37x64 cm.
BASE: 600 €

518 — ACÁCIO 
LINO (1878-1956) - 

‘Minhota’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado de 
1926. Dim.:  60x50 
cm.
BASE: 1500 €
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519 — HENRIQUE 
MEDINA (1901-
1984) - Retrato de 
‘Gillian Stella’
Óleo sobre tela, 
assinado e datado de 
1931. Dim.: 61x51 
cm.
BASE: 2500 €

520 — HENRIQUE 
MEDINA (1901-
1984) - Retrato de 
‘John’
Óleo sobre tela, 
assinado, datado de 
1925 no verso. Dim.: 
61x51 cm.
BASE: 2500 €
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521 — EDUARDA 
LAPA (1896-1976) - 

‘Natureza morta com 
flores’
Óleo sobre madeira, 
assinado. Dim.: 21x34 
cm.
BASE: 450 €

522 — HIGINO 
MENDONÇA - (18??-
1920) - ‘Paisagem’
Óleo sobre cartão, 
assinado. Dim.: 25x36 
cm.
BASE: 500 €

523 — FREDERICO 
AIRES (1887-1963) - 
‘Figuras africanas’
Óleo sobre madeira, 
assinado. Dim.: 12x15,5 
cm.
BASE: 350 €
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524 — NEVES E 
SOUSA (1921-1995) - 

‘Sem título’
Aguarela sobre papel, 
assinado e datado 
de 1990. Picos de 
humidade. Dim.: 
34x49 cm.
BASE: 250 €

525 — NEVES E 
SOUSA (1921-1995) - 

‘Sem título’
Aguarela sobre papel, 
assinada e datada de 
1993. Dim.: 34x49 cm.
BASE: 250 €

526 — NEVES E 
SOUSA (1921-1995) - 

‘Sem título’
Aguarela sobre papel, 
assinada e datada de 
1993. Dim.: 34x49 cm.
BASE: 250 €
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527 — ESCOLA 
HOLANDESA, Séc.
XVIII - Par de óleos, 
‘Paisagem ribeirinha’
Par de óleos sobre tela. 
Dim.: 34x45 cm.
BASE: 800 €

528 — ESCOLA 
ITALIANA, Séc.XIX - 

‘Vista de Veneza’
Óleo sobre madeira, 
assinatura. Dim.: 
17x23 cm.
BASE: 300 €
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529 — ESCOLA PORTUGUESA, Séc.XIX - Vista do Douro, Porto e Gaia - O Comércio do Vinho
Óleo sobre tela, em arco, meados séc.XIX, vista do rio Douro e margens do Porto e Gaia 
com Serra do Pilar, vibrante caracterização da actividade fluvial ligada ao Vinho do Porto -  
embarcações estrangeiras, tanoeiros, barcos rabelos, etc. Dim.:186x280cm.
BASE: 3500 €
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530 — ANTÓNIO MANUEL DA FONSECA (1796-1890) - ‘Massacre dos Inocentes’
Óleo sobre tela de grandes dimensões, assinado. Pequenos defeitos e restauros. Dim.: 113x208,5 
cm.
BASE: 2500 €
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531 — ANTÓNIO MANUEL DA FONSECA (1796-1890) - ‘Rapto das Sabinas’
Óleo sobre tela de grandes dimensões, não assinado. Pequenos defeitos e restauros. 
Dim.:115x212cm.
BASE: 2500 €
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532 — MAURICE BLUM (1832-1909) - ‘Cena 
de interior’
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.: 27x21 cm.
BASE: 200 €

533 — MAURICE LARUE (1861-1935) - 
‘Natureza morta’
Óleo sobre madeira, assinado. Dim.: 31x41 cm.
BASE: 250 €

534 — AUGUSTO 
TORRES (1913-1992) - 
‘Casa de Campo’
Aguarela sobre papel, 
assinado e datado de 1953. 
Dim.: 34x45,5 cm.
BASE: 300 €
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535 — Pia baptismal em granito
Portugal séc.XVIII, pia esculpida em granito. 
Sinais de uso. Dim.: 49 cm.
BASE: 650 €

537 — Fonte ‘Carranca’ em granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, frente de fonte 
figurativa esculpido em granito. Sinais de uso. 
Dim.: 40 cm.
BASE: 450 €

536 — Fonte ‘Querubim’ em granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, frente de fonte 
figurativa esculpido em granito. Sinais de uso. 
Dim.: 62 cm.
BASE: 550 €

538 — Fonte ‘Carranca’ em granito
Portugal, séc.XIX, frente de fonte figurativa 
esculpido em granito. Sinais de uso. Dim.: 44 cm.
BASE: 350 €
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539 — Estela Templária
Portugal, séc.XIII/XIV, placa esculpida em 
granito com cruz de Cristo de relevo. Sinais de 
uso. Dim.: 30 cm.
BASE: 350 €

540 — Estela Templária
Portugal, séc.XIII/XIV, placa esculpida em 
granito com cruz de Cristo de relevo. Sinais de 
uso. Dim.: 36 cm.
BASE: 750 €

541 — Fonte figurativa em 
granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, 
frente de fonte esculpida em 
granito. Sinais de uso. Dim.: 
46 cm.
BASE: 250 €

542 — Pia com suporte em 
granito
Portugal, séc.XVIII/XIX, pia 
de água benta esculpida em 
granito composta por dois 
elementos. Sinais de uso. Dim. 
Total: 72 cm.
BASE: 150 €

543 — Capitel em mármore
Portugal, séc.XIX, capitel 
esculpido em mármore. Sinais 
de uso. Dim.: 35 cm.
BASE: 300 €
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544 — Quatro casulas romanas
Conjunto de quatro casulas em seda 
adamascada e linho, galões dourados. Séc.XIX/
XX. Sinais de uso. Dim.: 100 cm
BASE: 200 €

546 — Véu umeral
Véu umeral em seda adamascada, bordadura 
em tecido brocado, fecho em prata. Séc.XIX/
XX. Sinais de uso. Dim.: 140 cm.
BASE: 200 €

545 — Casula de mangas
Casula de mangas em seda adamascada e linho, 
galões dourados. Séc.XIX/XX. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.: 110 cm
BASE: 250 €

547 — Casula de mangas
Casula de mangas em veludo, aplicações em 
tecido brocado, galões dourados. Séc.XIX. Sinais 
de uso. Dim.: 100 cm.
BASE: 300 €
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548 — Grande pano de altar bordado em 
arco
Portugal,  séc.XIX., grande pano de 
frente de altar em arco, em seda bordada 
policroma a fio dourado. Sinais de uso. 
Dim.: 326 cm.
BASE: 350 €

549 — Grande pano bordado de frente de altar
Grande pano de frente de altar, em seda bordada policroma 
a fio dourado. Portugal, séc.XIX. Sinais de uso. Dim.: 343 
cm.
BASE: 350 €

550 — Dois panos bordados de altar
Dois pano de altar em seda bordada policroma a fio 
dourado. Séc.XIX. Sinais de uso. Dim.: 373 cm.
BASE: 350 €
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551 — Caldeirinha em cobre
Ibérica, séc.XVIII, em cobre. Pequenos defeitos, 
restauros. Dim.: 23,5 cm.
BASE: 160 €

553 — Porta de sacrário ‘agnus dei’
Ibérica, séc.XVII, em madeira entalhada 
com representação de Agnus Dei e motivos 
vegetalistas. Sinais de uso. Dim.: 80x48 cm
BASE: 400 €

552 — Prato de esmolas ‘Agnus Dei’
Nuremberga, séc.XV/XVI, metal amarelo, 
decoração relevada figurativa ‘Agnus Dei’. Sinais 
de uso. Dim.: 33 cm
BASE: 400 €

554 — Registo relicário
Itália, séc.XVIII, interior com reliquias de Santa 
Úrsula 
São Francisco Régis; São Francisco Xavier e São 
Camilo de Léllis, moldura em talha dourada. 
Sinais de uso. Dim.: 26x27 cm.
BASE: 200 €
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555 — São Francisco 
Xavier
Espanha, séc.
XVIII, escultura em 
madeira entalhada, 
decoração policroma 
representando São 
Francisco Xavier.. 
Sinais de uso, 
pequenos defeitos. 
Dim.: 120 cm.
BASE: 950 €

556 — Santo Inácio 
de Loyola
Espanha, séc.
XVIII, escultura em 
madeira entalhada, 
decoração policrom, 
representando 
Santo Inácio de 
Loyola. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. 
Dim.: 123 cm.
BASE: 950 €

557 — Busto de 
Papa Pio IX
Itália, séc.XIX, 
busto em madeira 
entalhada e 
policroma 
representando Papa 
Pio IX, (Giovanni 
Maria Mastai-
Ferretti 1792-1878). 
Dim.: 69 cm.
BASE: 400 €
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558 — Nossa Senhora
Portugal, séc.XVIII/
XIX, escultura em 
madeira, decoração 
polícroma e a ouro, 
coroa em prata. Sinais 
de uso, pequenos 
falhas, repintes. Dim. 
Total: 68 cm. Ao 
abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 1500 €

559 — Nossa Senhora da 
Conceição
Portugal, séc.XIX, 
escultura em madeira, 
decoração policroma e 
ouro, representada de pé, 
mãos postas em oração, 
assente em globo terrestre, 
nuvens com crescente de 
lua e querubins . Coroa em 
prata. Sinais de uso. Dim.: 
47 cm. DL nº120/2017.
BASE: 1200 €

560 — Santa Ana ensinando 
Nossa Senhora a ler
Portugal, séc.XIX/XX, escultura 
em madeira, decoração polícroma 
e a ouro, coroas em prata, peanha 
amovível. Sinais de uso, pequenos 
falhas, repintes. Dim. Total: 78 
cm. Ao abrigo do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 1200 €
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561 — Santa Ana, 
Nossa Senhora e 
Menino Jesus
Portugal, séc.XVIII, 
grupo escultórico 
em castanho. Sinais 
de uso. Dim.: 65 
cm.
BASE: 3000 €

562 — Santo 
António
Portugal, séc.
XVII, escultura em 
madeira, decoração 
policroma. Sinais 
de uso, pequenos 
defeitos. Dim.: 113 
cm.
BASE: 2000 €

563 — Cristo
Portugal, séc.XVI/XVII, escultura 
em madeira de grandes dimensões, 
decoração policroma. Faltas e defeitos. 
Dim.: 124 cm.
BASE: 2500 €
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564 — Cristo em 
marfim com cruz 
em pau-santo e 
prata
Escultura indo-
portuguesa em 
marfim polícromo, 
séc.XVIII, cruz 
em pau-santo, 
terminais, raios 
e resplendor em 
prata. Dim.: 120 
cm; Cristo: 32 cm. 
Ao abrigo do DL 
nº120/2017.
BASE: 5000 €

565 — Calvário indo-
português em marfim
Grupo escultórico indo-
português em marfim, 
séc.XVIII, base e cruz 
em ébano entalhado 
decorada na base com 
aplicação dos símbolos 
da paixão e nicho com 
Cristo jacente . Sinais de 
uso. Dim.: total 92 cm.
BASE: 1600 €

566 — Retábulo Pietá 
italiana em marfim
Itália, neo-maneirista, 
séc.XIX, altar de 
mesa em madeira 
com aplicações e 
esculturas em marfim, 
ao centro Pieta, topo 
com brasão de Armas 
coroado, ladeado por 
dois querubins. Sinais 
de uso, pequenas 
faltas e colagens. 
Dim.: 65 cm.
BASE: 2750 €
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567 — Bom pastor indo-
português em marfim
Escultura Indo-portuguesa, séc.
XVII, representando Menino 
adormecido de pernas cruzadas, 
mão na cabeça, cordeiro ao 
colo, cabaça, peanha do tipo 
canónico, Fons Vitae, leões, 
ovelhas e pastor. Pequenas 
faltas e defeitos. Peso: 366 grs. 
Dim.: 21 cm
BASE: 1500 €

568 — Santa Ana Ensinando a 
Virgem a Ler em marfim
Grupo escultórico em marfim, 
Indo-português, séc.XVII, 
representando Santa Ana 
sentada em trono, ensinando 
Nossa Senhora a ler. Falta livro 
e mão. Peso: 459 grs. Dim.: 16 
cm.
BASE: 2600 €

569 — Nossa Senhora do 
Rosário com Menino Jesus em 
marfim
Escultura cíngalo-portuguesa, 
séc.XVI em marfim entalhado, 
coroa em prata. Sinais de uso. 
Peso aprox.: 306 grs. Dim.: 20 
cm. Ao abrigo DL 120/2017.
BASE: 3600 €
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570 — Nossa Senhora do 
Rosário com Menino Jesus em 
marfim
Escultura indo-portuguesa, séc.
XVIII, em marfim entalhado, 
decoração polícromia. Sinais 
de uso. Peso aprox.: 260 grs. 
Dim.: 17,5 cm.
BASE: 1600 €

571 — Retábulo Neo-gótico 
em marfim
França, séc.XX, primeiro 
quartel, retábulo de mesa em 
madeira revestida a placas 
e esculturas em marfim com 
cenas da vida de Cristo. 
Pequenos defeitos e faltas. 
Dim.: 51,5 cm.
BASE: 2500 €

572 — Menino Jesus
Portugal, séc.XVIII/XIX, 
escultura em madeira, 
decoração policroma, 
resplendor em prata. Base em 
madeira posterior. Sinais de uso. 
Dim.: 74,5 cm. Ao abrigo do 
Decreto-Lei nº120/2017.
BASE: 1500 € 169



573 — Comoda com alçado altar
Portuguesa, séc.XVIII marchetaria 
de pau-santo, folha de pau-santo 
e pau cetim, tampo de abater com 
interior escrivaninha, alçado com altar, 
decoração entlhada, marmoreada e 
dourada. Sinais de uso, faltas. Dim.: 
245x130x63 cm.
BASE: 12500 €

574 — Frente de 
altar em talha 
dourada
França, séc.XVIII, 
madeira entalhada 
brunida a ouro com 
motivos vegetalistas 
e querubim. Sinais 
de uso, pequenos 
defeitos. Dim.: 
165x119 cm.
BASE: 500 €

575 — Oratório Vitrine
Portugal, séc.XX, pau-santo entalhado 
e vazado vegetalista, porta central e 
laterais com vidro, com prateleiras em 
vidro, parte inferior com três gavetas. 
Sinais de uso. Dim.: 224x94x40 cm.
BASE: 600 €170



576 — Quatro colunas figurativas em talha
Portugal, séc.XVIII, madeira entalhada 
representando ‘nagas’. Sinais de uso. Dim.: 67 
cm.
BASE: 1000 €

578 — Santo António 
com Menino Jesus
Portugal, séc.XIX, 
escultura em madeira, 
decoração policroma 
e a ouro. Respendor e 
cruz em prata. Sinais 
de uso. Dim. Total: 
38 cm. Ao abrigo 
do Decreto-Lei 
nº120/2017.
BASE: 650 €

577 — Nossa senhora da Conceição
Portugal, séc.XVIII/XIX, escultura em madeira, 
decoração policroma. Sinais de uso, repintes. 
Dim.: 34 cm.
BASE: 180 €

579 — Santo António 
em granito
Escultura em granito, 
Portuguesa, meados 
séc.XX. Sinais de uso. 
Dim.: 62 cm.
BASE: 500 €
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580 — Par de ‘puttis’ candelários
Portugueses, séc.XIX, esculturas em castanho. 
Sinais de uso. Dim.: 73,5 cm.
BASE: 900 €

581 — Caixa em marfim, estilo neogótico
França, séc.XX, estilo neogótico, caixa em 
madeira revestida por placas de marfim 
entalhado representando figuras, motivos 
vegetalistas, tampa com cenas mitologicas, 
interior revestido a madeira de cedro. 
Sinais de uso. Dim.: 30x35x26 cm.
BASE: 6500 €

582 — Grande Cristo em marfim
França, séc.XX, escultura em marfim, 
decoração policroma, representando Cristo, 
cruz em madeira e moldura em madeira 
entalhada e dourada, fundo revestido 
a veludo. Dim.: Cristo: 82 cm; total: 
141x104 cm.
BASE: 9500 €
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583 — ESCOLA FRANCESA, Séc.XVII - ‘Última Ceia’
Óleo sobre tela de grandes dimensões. Moldura em madeira dourada. Sinais de uso, pequenas 
falhas. Dim.: 100x280 cm.
BASE: 5000 €

584 — ESCOLA ITALIANA, Séc.XVII - 
São Tomás de Aquino
Óleo sobre tela. Reentelado. Dim.: 
100x79 cm.
BASE: 900 €
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585 — ESCOLA 
ESPANHOLA, Séc.
XVI/XVII - ‘Calvário’
Óleo sobre madeira. 
Dim.: 108x76.5 cm.
BASE: 1200 €

586 — FRANCESCO 
SOLIMENA (1657-
1747) - ‘Natividade’
Óleo sobre tela. 
Dim.:90x68 cm.
BASE: 7500 €
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587 — ESCOLA 
PORTUGUESA, 
Séc.XVII/XVIIII - 

‘Adoração do Menino 
Jesus’
Óleo sobre madeira. 
Dim.: 34x47 cm.
BASE: 800 €

588 — JOSÉ DE 
BRITO (1855-1946) - 

‘Baptismo de Cristo’
Óleo sobre tela, 
assinado. Dim.: 
73x47 cm.
BASE: 1200 €
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589 — Par de cómodas meia-lua D.Maria
Portuguesas, séc.XIX, D.Maria, marchetaria em pau-santo e pau-cetim, com três gavetas e duas 
portas laterais, tampos em mármore. Sinais de uso. Dim.:82.5x108x54cm.
BASE: 1200 €

590 — Cómoda paramenteira
Portugal, séc.XVIII/XIX, estilo D.José, em pau-
santo com três gavetões, ferragens em bronze 
dourado. Sinais de uso. Dim.: 94,5x128,5x64,5 
cm.
BASE: 1500 €

591 — Cómoda estilo D. João V / D.José
Portugal, séc.XIX, estilo D.João V/ D.José, em 
pau-santo entalhado de motivos vegetalistas, 
pés de garra e bola, com três gavetas, ferragens 
em bronze dourado. Sinais de uso. Dim.: 
100x114,5x57 cm.
BASE: 2000 €
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592 — Contador com trempe
Espanha, séc XX, marchetaria em 
ébano, pau-cetim, outras madeiras 
e osso, decoração torneada, placas 
com cenas e motivos de caça; com 
9 gavetas, porta central, interior 
com 4 gavetas, trempe com 3 
gavetas. Dim.:137x38x116,5cm.
BASE: 3000 €

593 — MORLOT - Grande armário contador 
de embutidos
França, séc.XIX, contador em nogueira 
entalhada e torneada, embutidos em metal e 
osso de motivos vegetalistas e mascarões ao 
gosto renascença. Assinado ‘Morlot Tours’. 
Sinais de uso. Dim.:225x107x46cm.
BASE: 5000 €
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595 — Mesa de encostar D.José
Portugal, séc.XIX, em pau-santo 
entalhado, com duas gavetas, 
ferragens em bronze dourado. Dim.: 
79x90,5x55 cm.
BASE: 1000 €

596 — Quatro cadeirões e seis 
cadeiras D. José
Portugal, séc.XVIII, D.José em pau-
santo entalhado, assentos estofados 
em tecido. Sinais de uso. Dim.: 
109x58x55 e 109x66x55 cm.
BASE: 4500 €
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597 — Grande cómoda papeleira ‘torta e retorta’
Portugal, séc.XVIII, D.João V/ D.José, em pau-santo finamente entalhado, com duas gavetas e três 
gavetões, tampo de rebater, interior com gavetas, portinhola e escaninhos. Ferragens em bronze 
dourado. Sinais de uso. Dim.: 120x89x138 cm.
BASE: 29000 €

Notas: vd. PINTO, Maria Helena Mendes - 
“Os Móveis e o seu Tempo - Mobiliário
Português do Museu Nacional de Arte Antiga 
- Séculos XV-XIX”. Lisboa: Instituto
Português do Património Cultural, 1985-
1987, p. 92, nº 82; e FREIRE, Fernanda
Castro - “Mobiliário - II volume”. Lisboa: 
Fundação Ricardo do Espirito Santo Silva,
Museu-Escola de Artes Decorativas 
Portuguesas, 2002, pp. 122 e 123, nº inv. 146.
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598 — Espelho em talha 
dourada
Francês, séc..XIX, madeira 
entalhada e brunida a ouro 
de motivos vegetalistas. 
Sinais de uso, pequeno 
restauro numa extremidade. 
Dim.: 185x108cm.
BASE: 1000 €

599 — Grande lustre 
figurativo em bronze 
dourado
França, séc.XX, grande 
candeeiro de teto em 
bronze dourado, decoração 
vegetalista e querubins, 
com 15 braços e 15 lumes,  
tulipas em vidro moldado. 
Elecrificado. Sinais de uso. 
Dim.: 120x105 cm.
BASE: 2500 €

600 — Bureau plat Império
Francês, séc.XIX/XX, madeira pintada e 
dourada, ferragens em metal, com duas gavetas. 
Repintes. Dim.: 80,5x150x65cm.
BASE: 400 €
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601 — Cómoda estilo Louis XV
Francesa, séc.XIX, Louis-Phillipe, dois gavetões, marchetaria 
de pau-santo e pau cetim, ferragens em bronze de motivo 
vegetalista, tampo de mármore. Sinais de uso. Dim.: 
85x124x57 cm.
BASE: 2000 €

602 — Grande cómoda holandesa
Holanda, séc.XIX, marchetaria em várias madeiras 
exóticas, ferragens em bronze dourado, com quatro 
gavetas. Sinais de uso. Dim.: 100x155x74 cm.
BASE: 1000 €

603 — Vitrine estilo Louis XVI
França, séc.XIX, armário vitrine 
estilo Luís XV, marchetaria 
em pau-santo e pau cetim com 
aplicações em bronze dourado 
vegetalista, vidros curvos, interior 
revestido a seda com prateleiras. 
Sinais de uso. Dim.: 170x90x44 
cm.
BASE: 1500 €
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604 — Grande armário copeiro Maneirista
Português, séc. XVII/XVIII, Maneirista, em 
vinhático e pau-santo, de dois corpos com quatro 
portas, duas gavetas portas, frentes das gavetas e 
frisos almofadados, ferragens em metal. Sinais de 
uso. Dim.: 219x58x154 cm.
BASE: 1800 €

605 — Louceiro D. Maria
Português, séc.XVIII/XIX em vinhático, de 
dois corpos, com duas gavetas e quatro 
portas, duas envidraçadas. Sinais de uso, 
pequenos defeitos e sustituições. Dim.: 
219x51x125 cm.
BASE: 500 € 606 — Seis cadeiras 

estilo D.José em 
pau-santo
Portugal, séc.XIX/
XX, comjunto 
de seis cadeiras 
em pau-santo 
entalhado, assentos 
estofados a tecido. 
Sinais de uso. Dim.: 
102x59x56 cm.
BASE: 2000 €
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607 — Cómoda de aparato estilo 
D.José
Portuguesa, séc.XX, estilo D.José, 
pau-santo, de duas gavetas, dois 
gavetões, decoração entalhada, 
tampo em mármore preto 
recortado, ferragens em metal. 
Dim.: 86x122x69cm.
BASE: 1800 €

608 — Par de camas D. 
Maria
Portugal, séc.XIX/XX, par 
de camas em vinhático 
com marchetaria em pau-
santo, pau-cetim e outras 
madeiras. Sinais de uso. Dim. 
Cabeceira: 167x106 cm.
BASE: 600 €

609 — Cómoda D.Maria
Portugal, séc.XVIII/XIX, em 
vinhático com três gavetas e três 
gavetões. Sinais de uso. Dim.: 
106x57x123 cm.
BASE: 600 €
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610 — Espelho em talha dourada
Italiano, séc.XIX, espelho de parede em madeira 
entalhada e brunida a ouro. Sinais de uso. Dim.: 110 cm.
BASE: 350 €

611 — Consola em talha 
dourada
Francesa, séc.XVIII/XIX, 
madeira entalhada e brunida 
a ouro, tampo em mármore. 
Sinais de uso, pequenos defeitos. 
Dim.: 81,5x110x44 cm.
BASE: 500 €

612 — Par de 
cadeirões
Portugueses, séc.
XX, madeira 
entalhada e 
dourada, estofo em 
tecido aveludado. 
Sinais de uso. 
Dim.: 111x69x57 
cm.
BASE: 250 €
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613 — Mesa tabuleiro francesa de servir
França, séc.XIX/XX, em mogno com aplicações 
em bronze dourado- Sinais de uso. Dim.: 
75x56x80 cm.
BASE: 200 €

615 — Mesa gueridon
Portuguesa, séc.XIX/XX, marchetaria em 
pau-santo, monture em bronze, gradinha, uma 
gaveta. Dim.: 65,5x65,5x46,5 cm.
BASE: 180 €

614 — Mesa expositor
Portugal, inicios séc.XX, em vinhático entalhado, 
topo com tampo de abrir. Sinais de uso. Dim.: 
76x71,5x51,5 cm.
BASE: 50 €

616 — Mesa de apoio octogonal
Inglesa, meados séc.XX, em mogno. Sinais de 
uso. Dim.: 73,5x90,5x90,5 cm.
BASE: 150 €
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617 — Banca de ourives
Portuguesa, séc.XIX, em castanho, com 
gavetas, ferragens e chapa em metal, tranca em 
ferro. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 
83x64x37 cm.
BASE: 300 €

619 — Mesa bufete rústica
Portugal, séc.XIX/XX, castanho entalhado, 
com duas gavetas, ferragens em ferro. Sinais de 
uso, danos de xilofagos. Dim.: 76x127x74 cm.
BASE: 300 €

618 — Quatro suportes figurativos indo-
portugueses
Quatro suportes esculturas em teca, indo-
portugueses, séc.XIX. Sinais de uso. Dim.: 28,5 
cm
BASE: 300 €

620 — Arca, séc.XVII
Portuguesa, séc.XVII, em vinhático e pau-santo, 
ferragens em ferro. Sinais de uso, pequenos 
defeitos. Dim.: 61x132x60 cm.
BASE: 500 €
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621 — Coluna 
‘uva e parra’ em 
talha
Portugal, séc.
XVIII, em 
madeira entalhada 
policroma e 
dourada, fuste 
espiralado com 
uva e parra. 
Pequenas falhas e 
defeitos Dim.: 101 
cm.
BASE: 400 €

623 — Mesa secretária e banco estilo D.João V
Portugal, séc.XX em vinhático, mesa secretária 
com duas gavetas, banco com assento estofado 
a tecido. Sinais de uso. Dim.: 77x111x69 cm.
BASE: 200 €

622 — Bar em talha
Portugal, meados 
séc.XX, madeira 
entalhada policroma 
e dourada, com duas 
portas e nicho. Dim: 
204x88x65 cm.
BASE: 400 €

624 — Dez cadeiras de sola e pregaria
Portugal, séc.XX, castanho entalhado, assento e 
espaldar em couro, pregaria em metal. Sinais de 
uso. Dim.: 114x48x42 cm.
BASE: 600 €
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625 — Tapete persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 365x245 cm.
BASE: 1200 €

626 — Tapete persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 352x262 cm.
BASE: 1200 €

627 — Tapete persa
Pérsia, meados séc.
XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos 
vegetalistas. Sinais de 
uso. Dim.: 344x251 cm.
BASE: 1000 €
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628 — Tapete persa
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 387x288 cm.
BASE: 1200 €

629 — Grande Tapete Kashmir
Índia - Caxemira, séc.XX, em fio de algodão e 
seda polícromo, decoração vegetalista. Sinais de 
uso. Dim.: 372x264cm.
BASE: 2000 €

630 — Tapete persa
Pérsia, meados séc.
XX, fio de lã e algodão 
polícromo de motivos 
vegetalistas. Sinais de 
uso. Dim.: 275x190 cm.
BASE: 800 €
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632 — Tapete persa Kashan
Pérsia, meados séc.XX, fio de lã 
polícroma de motivos vegetalistas. 
Sinais de uso. Dim.: 350x256 cm
BASE: 1700 €

633 — Colcha de Castelo Branco
Portugal, séc.XVIII/XIX, colcha em 
linho bordado a seda, decoração de 
motivos vegetalistas e aves estlizadas. 
Sinais de uso. Dim.: 206x166 cm.
BASE: 500 €
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637 — Pote 
chinês de 
especiarias, 
Martavan
China, séc.
XVII/XVIII, 
grés moldado, 
decoração 
vidrada, asas 
relevadas. 
Sinais de uso, 
pequenos 
defeitos. Dim.: 
76 cm.
BASE: 1250 €

638 — Pote chinês de especiarias, 
Martavan
China, séc.XVII/XVIII, grés 
moldado, decoração vidrada, asas 
relevadas. Sinais de uso. Dim.: 65 
cm.
BASE: 1000 €

639 — Pote chinês de especiarias, 
Martavan
China, séc.XVII/XVIII, grés 
moldado, decoração vidrada 
Sinais de uso. Dim.: 66 cm.
BASE: 700 €
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640 — Contador de mesa Indo-
português
Indo-português, séc.XIX, pau-
santo com marchetaria em 
marfim de motivos vegetalistas 
estilizados, tampa de rebater, 
interior com seis gavetas, segredo, 
pés torneados. Sinais de uso. 
Dim.: 21x27x20 cm.
BASE: 1500 €

641 — Caixa contador indo-
portuguesa
Indo-portuguesa, XVII, teca com 
marchetaria ébano e marfim, três 
gavetas, puxadores em emtal, 
decoração vegetalista e aves 
estilizadas, pés de bola. Sinais de 
uso. Dim.: 23x26x19,5 cm.
BASE: 3600 €642 — Caixa 

escritório Namban, 
Ordem de Malta
Japão, séc.XVIII, 
marchetaria de várias 
madeiras exóticas 
tingidas, interior 
revestido a papel, 
compartimentado 
com areeiro, 
recepiente de tinta 
em falta, tampa com 
Cruz de Malta, pés 
torneados. Sinais de 
uso, minimas falhas. 
Dim.: 14x30x22 cm.
BASE: 3600 €
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675 — Canapé anglo-indiano
Goa, Índia, séc.XIX, em angelim negro, decoração entalhada e vazada vegetalista, assento estofado 
a tecido. Sinais de uso. Dim.: 91x190x90 cm.
BASE: 1700 €

676 — Canapé anglo-indiano
Goa, Índia, séc.XIX, em angelim negro, decoração entalhada e vazada vegetalista, assento 
estofado a tecido. Sinais de uso. Dim.: 91x180x90 cm.
BASE: 1700 € 193



677 — Mesa de 
centro anglo-
indiana
Índia, séc.XIX, 
em angelim 
negro, decoração 
profusamente 
entalhada e vazada 
vegetalista, pés 
figurativos. Sinais 
de uso. Dim.: 
73x139 cm.
BASE: 2000 €

678 — Aparador 
anglo-indiano
Índia, séc.XIX, 
em angelim 
negro, decoração 
profusamente 
entalhada e vazada 
vegetalista e 
figurativa. Sinais 
de uso. Dim.: 
123x32x139 cm.
BASE: 2500 €
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679 — Mesa de apoio 
anglo-indiana
Índia, séc.XIX, 
em angelim 
negro, decoração 
profusamente 
entalhada e vazada 
vegetalista, pés 
figurativos com aves. 
Sinais de uso, defeito. 
Dim.: 70x64 cm.
BASE: 500 €

680 — Biombo persa
Pérsia, séc.XIX, 
biombo de três folhas 
em madeira entalhada, 
marchetaria em 
madrepérola, 
decoração vegetalista 
e torneada. Sinais de 
uso. Dim.: 189x60,5 
cm (cada folha).
BASE: 1500 €
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681 — Relogio de 
parede ‘esqueleto’
Relógio de parede, 
mostrador em esmalte, 
marcado ‘Jose Couto 
Porto’. Com chave. 
Sinais de uso. Dim.: 
70 cm.
BASE: 300 €

682 — Relógio de mesa irlandês
Relógio de mesa em madeira entalhada com 
embutidos em madrepérola, marcado Wekler & 
Schlegel Dublin, mostrador em esmalte. Sinais de 
uso. Dim.: 47 cm.
BASE: 650 €

683 — Relógio de mesa com guarnição
Francês, séc.XIX, caixa em mármores, aplicações em bronze e par de cassolettes. Sinais de uso, 
desgaste. Dim.: 44x35x15 cm.
BASE: 300 €
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684 — Relógio de mesa Inglês séc.XVIII
Relógio de mesa inglês, séc.XVIII, caixa em 
madeira e bronze dourado, mostrador em metal 
e placas em bronze dourado relevado, portas e 
laterais com vidro. Marcado  Stephen Rimbault 
London’. Sinais de uso.Dim.: 50x32,5x21 cm.
BASE: 1200 €

685 — Barretina, caixa-faqueiro
Portuguesa, séc.XVIII, grande estojo de faqueiro 
em madeira forrada a pele de cação com interior 
em veludo, ferragens em metal. Sinais de uso. 
Dim.: 46,5 cm.
BASE: 750 €

686 — Grande centro de mesa, plateau
França, séc.XIX, grande centro de mesa em metal prateado, base com madeira e espelho, composto 
por cinco elementos amoviveis. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 218 cm.
BASE: 1000 €
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687 — JEAN-
BAPTISTE GREUZE 
(1725-1805) 
(Atribuição) - ‘Cabeça 
de menina’
Sanguínea sobre 
papel. Dim.: 40x30 
cm.
BASE: 8000 €

688 — GUSTAVE 
COURBET (1819-
1877) - ‘Aurora’
Carvão sobre 
papel, assinado. 
Representação da 
Escultura de Miguel 
Ângelo no Túmulo de 
Lorenzo II De Medici, 
Florença. 
Dim. 61x46 cm.
BASE: 13000 €
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689 — PANFILO NUVOLONE (1581-1651) - ‘Cabeça de São João Baptista’
Óleo sobre tela. Dim.: 68x54 cm.
BASE: 12000 €
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690 — HENRI-HORACE ROLAND DELAPORTE (1724-1793) - ‘Natureza morta com pêssegos’
Óleo sobre tela. Proveniência Colecção particular, Paris. Dim.: 32x46 cm. Vide: La Vie Silencieuse 
en France, La Nature Morte au XVIII Siècle’, p.181 a 194. Michel et Fabrice Faré
BASE: 27000 €
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691 — GIULIO ROMANO (c.1499-1546) (Atribuição) - ‘Auto Retrato’
Óleo sobre tela. Dim.:47x39 cm.
BASE: 180000 €
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692 — Seguidor de 
FRANCISCO DE 
ZURBARAN (1598-
1664) - ‘Natureza 
morta’
Óleo sobre tela, séc.
XVIII/XIX. Dim.: 
40x70 cm.
BASE: 1500 €

693 — ESCOLA 
HOLANDESA, 
Sec.XVIII/XIX - 

‘Natureza morta’
Óleo sobre madeira. 
Dim.: 27x38,5 cm.
BASE: 1200 €

202



694 — ANNE VALLAYER-COSTER (1744-1818) (Atrib.) - Retrato de Marie Antoinette e Louis
Pastel sobre papel, retrato de Marie Antoinette e Louis Joseph, Dauphin de France. Moldura em 
madeira entalhada brunida a ouro fino. Sinais de uso. Dim.: 80x65 cm.
BASE: 12000 €
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695 — FRESS - Par de apliques em bronze 
dourado
Portugueses, séc. XX, fabrico de FRESS, bronze 
dourado relevado. Dim.: 57 cm.
BASE: 800 €

696 — SÈVRES - Par de ânforas
Porcelana francesa de Sèvres, séc.XIX, decoração 
polícroma e a ouro, reservas com cenas galantes 
e de motivos vegetalistas, assinadas W. Gravey. 
Monture em bronze dourado, marca nas bases. 
Dim.: 75 cm.
BASE: 2500 €

697 — SÈVRES 
- Serviço em 
pocelana, Família 
Imperial
Porcelana francesa, 
séc. XIX, decoração 
polícroma e a ouro, 
reservas com figuras, 
versos com águia 
imperial e insignia 
de Napoleão. 
Marcados ‘M. Imp 
de Sevres’. Dim.: 
10,5 a 16,5cm.
BASE: 350 €
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698 — Chávena com pires em porcelana 
francesa
França, séc.XIX, chávena com pires e tampa em 
porcelana de Paris, decoração a ouro sobre azul 
cobalto. Dim.: 15,5 cm (pires)
BASE: 100 €

700 — ‘Tète-à-tète’ em porcelana Velho Paris
Porcelana francesa, séc.XIX, decoração 
polícroma e a ouro com motivos vegetalistas, 
composto por tabuleiro, bule, açucareiro, 
leiteira e duas chavenas com pires. Sinais de 
uso, uma asa partida. Dim.: 39,5x31,5 cm 
(tabuleiro).
BASE: 180 €

699 — Chávena em porcelana alemã
Porcelana alemã, séc.XVIII, decoração 
policroma e a ouro. Defeito na asa. Dim.: 13 cm.
BASE: 50 €

701 — Par de garrafas em porcelana
Par de garrafas em porcelana de Meissen, séc.
XIX/XX, decoração policroma e a ouro com 
figuras e motivos vegetalistas. Marcadas. Sinais 
de uso. Dim.: 32,5 cm.
BASE: 250 €
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702 — Par de jarras ânfora em porcelana
Viena, séc.XIX, porcelana moldada, decoração 
policroma e a ouro com motivos vegetalistas 
e cemas com figuras mitológicas, monture em 
bronze. Sinais de uso. Dim.: 34.5 cm.
BASE: 200 €

703 — Par de bustos femininos arte nova
Boémia, c.1900, par de esculturas, bustos em 
terracota, decoração policroma. Sinais de uso, 
mínimas falhas. Dim.: 47.5 cm.
BASE: 250 €

704 — Serviço de jantar, café e cha em Porcelana Brasileira
Serviço de jantar, de chá e chávenas de café em porcelana brasileira de Mauá, para doze pessoas, 
decoração policroma e a ouro com flores. Sinais de uso, pequenas falhas. Dim.: 34 cm (travessa).
BASE: 600 €

206



705 — Lote de cristais doublé
Possivelmente St Louis, copo, taça e pequena 
garrafa em cristal doublé, decoração lapidada 
e facetada séc.XIX. Sinais de uso. Dim.: de 14 
a 19 cm.
BASE: 100 €

707 — Seis cálices em cristal bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX,  decoração facetada. Dim.: 12 cm.
BASE: 200 €

706 — BLEIKRISTALL - Seis cálices em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, meados séc.XX,  
decoração facetada. Marcados. Dim.: 12,5 cm.
BASE: 200 €

708 — Seis copos de refresco em cristal bicolor
Cristal bicolor lapidado, Alemanha, meados séc.
XX,  decoração facetada. Dim.: 8,5 cm.
BASE: 250 €
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709 — NACHTMANN - Oito copos em cristal 
bicolor
Cristal bicolor lapidado, meados séc.XX, West 
Germany, decoração facetada. Marcados. Dim.: 
20 cm.
BASE: 450 €

711 — Seis copos em cristal bicolor
Cristal bicolor, decoração gravada, inicios séc.
XX. Dim.: 17 cm.
BASE: 150 €

710 — Seis copos de refresco em cristal bicolor
Cristal bicolor, meados séc.XX, decoração 
facetada e lapidada, ponta de diamante. Dim.: 
13 cm.
BASE: 250 €

712 — Dez copos em vidro Murano
Conjunto de cinco copos de vinho e cinco balões 
de brandy  em vidro bicolor de Murano, meados 
séc.XX, decoração lapidada e ácido. Dim.: 10,5 
e 20,5cm.
BASE: 350 €
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713 — Dez copos em vidro Murano
Conjunto de cinco copos de vinho e cinco copos de água em vidro bicolor de Murano, decoração 
gravada e a ouro com motivos vegetalistas. Dim.: 16 e 20 cm.
BASE: 250 €

714 — Par de jarras em vidro opalino
França, séc.XIX, par de jarras em vidro opalino, 
decoração policroma e ouro representando 
figuras femininas. Dim.: 45,5 cm.
BASE: 2500 €

715 — BACCARAT (Atribuição) Par de castiçais 
verrines
Castiçal em cristal atribuível a Baccarat, verrine 
com decoração gravada, pingentes lapidados. 
Dim.: 44 cm.
BASE: 350 €
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716 — Par de compoteiras D.Maria em vidro
Par de compoteiras em vidro atribuível à Fábrica 
da Vista Alegre (1824-1880), decoração lapidada 
e a ouro. Sinais de uso. Dim.: 25,5 e 26,5 cm.
BASE: 100 €

717 — Cinco cálices em vidro
Vidro soprado possivelmente inglês, séc.XVIII, 
decoração facetada e a ouro com motivos 
vegetalistas e figuras. Sinais de uso. Dim.: de 13,5 
a 16 cm.
BASE: 100 €

718 — Doze cálices de Porto em vidro de pé espiralado
Vidro soprado português, séc.XVIII, atribuível a Marinha Grande, conjunto de doze cálices de vinho 
do Porto, decoração uva e parra. Sinais de uso. Dim.: 11 cm.
BASE: 300 €

210



719 — Quatro taças em cristal da Vista Alegre
Portugal, séc.XIX, quatro taças em cristal 
lapidado ‘ponta de diamante’ atribuível à Vista 
Alegre. Pequenas falhas. Dim.: 19,5 e 21,5 cm.
BASE: 100 €

721 — Par de frascos de perfume
França, c.1920/30, vidro com decoração 
vegetalista relevada e gravada a ácido. Sinais de 
uso. Dim. 23 cm.
BASE: 50 €

720 — Porron em vidro espanhol
Espanha, séc.XVIII/XIX, porron em vidro 
soprado, decoração espiralada. Dim.: 21,5 cm.
BASE: 80 €

722 — TANTALUS - Licoreiro
Inglaterra, séc.XX, em metal plaqué a prata, 
garrafas em vidro lapidado. Marcado, com 
chave. Sinais de uso. Dim.: 33x39x18 cm.
BASE: 950 €
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723 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - 
Cabra
Escultura em barro popular vidrado, assinada 
RR. Sinais de uso. Dim.: 22 cm.
BASE: 170 €

725 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - 
Músico
Escultura em barro popular vidrado, assinada 
RR, decoração polícroma. Sinais de uso. Dim.: 
16 cm.
BASE: 200 €

724 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - 
Castiçal
Escultura em barro popular vidrado, assinada 
RR. Sinais de uso. Dim.: 25,5 cm.
BASE: 70 €

726 — ROSA RAMALHO (1888-1984) - 
Diabrete musico
Escultura em barro popular vidrado, assinada 
RR. Sinais de uso. Dim.: 25 cm.
BASE: 250 €
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727 — Jarra ‘lagarto’ em 
faiança
Jarra em faiança atribuível 
a Fonte Nova, Aveiro, 
decoração vidrda e em relevo 
com lagarto. Sinais de uso, 
pequenos defeitos. Dim.: 23 
cm.
BASE: 180 €

728 — Prato ‘lagartos’ em faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Manuel Mafra, ou Jose A.Cunha séc.XIX, 
decoração polícroma em relevo representando 
repteis e insectos. Restauros. Dim.: 32,5 cm.
BASE: 400 €

729 — Par jarras cesto com lagarto das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de Rafael 
Bordalo Pinheiro, decoração polícroma em 
relevo vidrada, marca da serpente, data de 1887. 
Restauros. Dim.: 24 cm.
BASE: 300 €
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730 — Pratinho ‘peixes’ em faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Manuel Mafra séc.XIX, decoração polícroma 
em relevo representando peixes e conchas. 
Restauros. Dim.: 18 cm.
BASE: 150 €

732 — Lagosta das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, decoração 
polícroma vidrada, inscrição ‘Caldas’. 
Restauros. Dim.: 28 cm.
BASE: 200 €

731 — Par de castiçais macacos das Caldas
Par de castiçais figurativos das Caldas da Rainha, 
fabrico de Manuel Mafra, séc.XIX, decoração 
polícroma em relevo, representando macaco a 
subir tronco de árvore. Restauros. Dim.: 25 cm.
BASE: 300 €

733 — Canjirão ‘pato’ em faiança de Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Bordalo Pinheiro, c.1920, decoração relevada 
polícroma vidrada. Assinado com monograma, 
base com marca circular. Dim.: 29cm.
BASE: 350 €
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734 — Jarra em faiança de Costa Mota 
Sobrinho, monture em prata
Jarra em faiança das Caldas, da Fábrica 
de Faianças M. A. Godinho (1907-1913), 
direcção de Costa Mota Sobrinho, decoração 
marmoreada vidrada. Monture em prata 
dourada portuguesa, contraste javali II 833 
(1887-1937). Dim.: 22,5 cm.
BASE: 300 €

736 — Jarra ‘folhas’ em faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Bordalo Pinheiro, inicios séc.XX, decoração 
polícroma vidrada em alto relevo com parras. 
Base com marca circular. Pequeno restauro. 
Dim.: 27 cm.
BASE: 200 €

735 — Jarra em faiança de Costa Mota 
Sobrinho, monture em prata
Jarra em faiança das Caldas, da Fábrica de 
Faianças M. A. Godinho (1907-1913), direcção 
de Costa Mota Sobrinho, decoração de escoridos 
vidrada. Monture em prata dourada, contraste 
javali II 833 (1887-1937). Dim.:25cm.
BASE: 300 €

737 — Jarra Santo António de Lisboa em 
faiança das Caldas
Faiança das Caldas, fabrico de Bordalo Pinheiro, 
meados séc.XX, decoração vidrada em alto 
relevo com figura e inscrição Santo António de 
Lisboa, marca circular. Minimas falhas. Dim.: 
27 cm.
BASE: 300 €
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738 — Talha em barro vidrado
Talha de grandes dimensões em barro popular 
vidrado, atribuível a Mafra. Sinais de uso. Dim.: 
80 cm.
BASE: 300 €

739 — Potiche em faiança das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, fabrico de 
Bordalo Pinheiro, meados séc.XX, decoração 
polícroma em alto relevo. Marca circular. Dim.: 
13 cm.
BASE: 100 €

740 — Garrafa ‘Maria 
Paciência’ em faiança de 
Rafael Bordalo Pinheiro
Faiança das Caldas da Rainha, 
fabrico de Rafael Bordalo 
Pinheiro, séc.XIX, decoração 
relevada polícroma vidrada e 
desvidrada. Marca da serpente. 
Dim.: 30cm.
BASE: 500 €

741 — Paliteiro cabeça de 
Zé Povinho em faiança das 
Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, 
fabrico de José Francisco de 
Sousa Filho, finais do séc.XIX, 
decoração relevada vidrada 
e desvidrada. Sinais de uso, 
falhas. Dim.: 9 cm.
BASE: 140 €

742 — Grupo escultórico 
‘tourada’ em faiança das 
Caldas de A. Vitorino
Grupo escultórico miniatural 
em barro branco, assinada e 
datada de 1934. Sinais de uso, 
pequena falhas. Dim.: 29,5 cm
BASE: 500 €
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743 — Figura 
de movimento 

‘Alcoviteira’ em 
faiança das 
Caldas
Faiança das 
Caldas da Rainha, 
meados séc.
XX, decoração 
polícroma vidrada 
e desvidrada. 
Sinais de uso. 
Dim.: 25,5 cm.
BASE: 350 €

744 — Figura 
de movimento 

‘Policia’ em faiança 
das Caldas
Faiança das 
Caldas da 
Rainha, fabrico 
de Germano da 
Silva, meados séc.
XX, decoração 
polícroma vidrada 
e desvidrada. Base 
com marca. Sinais 
de uso. Dim.: 26,5 
cm.
BASE: 350 €

745 — Figura de movimento 
‘Ama das Caldas’ em faiança 
das Caldas
Faiança das Caldas da Rainha, 
fabrico de José A. Cunha 
Sucessor, inicios do séc.XX,, 
decoração polícroma vidrada 
e desvidrada. Sinais de uso. 
Dim.: 25 cm.
BASE: 350 €

746 — VASCO LOPES DE 
MENDONÇA (1883-1963) - 
Figura de movimento ‘Saloia’
Faiança das Caldas da Rainha, 
fabrico de Bordalo Pinheiro, 
decoração polícroma vidrada 
e desvidrada no rosto e mãos. 
Marca circular. Dim.: 21,5cm.
BASE: 450 €

747 — Figura de movimento 
‘Zé Povinho’ em faiança das 
Caldas
Faiança das Caldas da 
Rainha, fabrico de Bordalo 
Pinheiro, meados do séc.XX, 
decoração polícroma vidrada 
e desvidrada, inscrição 
‘Impostos’. Base com marca 
circular. Sinais de uso. Dim.: 
24,5 cm.
BASE: 350 €
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748 — Escultura ‘javali’
Escultura em bronze de grandes dimensões. 
Sinais de uso. Dim.:132cm.
BASE: 1650 €

750 — Cronómetro de barco
Cronómetro nautico de fabrico russo, séc.XIX/
XX, em bronze dourado, outros metais e vidro, 
caixa em madeira e vidro. Sinais de uso. Dim.: 
17x19x19 cm.
BASE: 650 €

749 — Troféu de 
caça
Troféu de 
caça, cabeça de 
cervídeo. Dim.: 
150 cm.
BASE: 250 €

751 — Par de esculturas bases de candeeiro em 
bronze
Par de esculturas em bronze, bases em pedra 
mármore e bronze. Sinais de uso, furação nos 
topos (cabeças). Dim.: 41 e 43 cm
BASE: 400 €
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752 — Par de peanhas em madeira entalhada
Portugal, séc.XIX, em castanho entalhado com 
querubins e motivos vegetalistas. Sinais de uso. 
Dim.: 29 cm.
BASE: 250 €

754 — Castiçal em bronze dourado ‘flores’
França, séc.XIX, em bronze dourado, base com 
pedra e aplicações em porcelana ‘flores’. Sinais 
de uso. Dim.: 27 cm.
BASE: 220 €

753 — Par de candeeiros de mesa em vidro 
Murano e bronze
Itália, séc.XX, par de candeeiros de mesa 
em vidro, monture em bronze dourado. 
Electrificados. Dim.: 45 cm.
BASE: 300 €

755 — Conjunto de lareira com pára-fogo
Português, trabalho em metal dourado, frente 
de lareira com laterais articuladas; recepiente de 
carvão, fole e varios utensílios de lareira. Sinais 
de uso. Dim.: 95 cm (frente de lareira).
BASE: 100 €
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756 — CHOKWE - Tambor
Angola, meados séc.XX, tambor esculpido em 
madeira, falta pele. Sinais de uso. Dim.: 92 cm.
BASE: 250 €

759 — Taça em forma de ave
Taça em madeira entalhada, forma de ave 
estilizada. Sinais de uso, defeito.  Dim.: 47 cm.
BASE: 200 €

757 — CHOKWE - Três quissanges/
lamelofones
Três instrumentos musicais, Angol, Chokwe, 
séc.XX, madeira com aplicações em metal, um 
em taça de fruto com caricas. Sinais de uso. 
Dim.: 23 cm (maior).
BASE: 120 €
758 — SHONA - Pequena faca de prestígio
Moçambique, séc.XIX/XX, pequena faca com 
cabo e bainha em madeira entalhada com fio 
metálico, lâmina em ferro. Sinais de uso. Dim.: 
19 cm.
BASE: 120 €

760 — 
MAKONDE 

- Figura africana de 
militar cipaio
Moçambique, séc.
XX, escultura 
em madeira, 
decoração 
policroma. Sinais 
de uso, defeito na 
base. Dim.: 42 cm.
BASE: 200 €
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761 — MAKONDE - 
Escultura feminina
Moçambique, inícios séc.
XX, escultura em madeira 
polícroma. Sinais de uso, 
defeito. Dim.: 26 cm.
BASE: 300 €

764 — LUNDA-CHOKWE - Jarro figurativo
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica 
negra moldada, decoração geométrica incisa, 
tampa com figura e carrancas figurativas. 
Mínimas falhas. Dim.:36cm.
BASE: 350 €

762 — MAKONDE - Máscara 
Lipiko
Moçambique, inícios séc.XX, 
madeira entalhada pigmentada, 
decoração de escarificações 
escurecida. Sinais de uso. Dim.: 
15 cm.
BASE: 400 €

763 — MAKONDE - Máscara 
Lipiko
Moçambique, primeira metade 
séc.XX, madeira entalhada 
pigmentada, decoração incisa. 
Sinais de uso. Dim.: 25 cm.
BASE: 800 €

765 — LUNDA-CHOKWE - Jarro figurativo
Angola, séc.XX, primeira metade, cerâmica negra 
moldada, decoração geométrica incisa, topo 
figurativo. Falhas na base. Dim.:25cm.
BASE: 350 €

221



766 — Lucerna figurativa
Império Romano, séc.I-II A.D, terracota 
moldada em forma de figira feminina grávida 
estilizada. Defeitos. Dim.: 11,5 cm
BASE: 150 €

768 — Figura Gallo-romana em bronze
Império Romano, Gália, séc.I-II A.D., escultura 
em bronze representando divindade, base em 
pedra adptada. Sinais de uso. Dim.: 18 cm.
BASE: 900 €

767 — Duas lucernas figurativas
Império Romano, séc.I-II A.D, terracota pintada 
a negro forma de cabeça. Pequenos defeitos. 
Dim.: 10 e 11 cm
BASE: 250 €

769 — Asa de vasilhame romana
Império Romano, séc. I-II d. C., em bronze com 
decoração relevada figurativa. Sinais de uso. 
Dim.:12 cm
BASE: 350 €
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770 — Garrafa de Porto 
‘Krohn’s 1931’
Vinho do Porto, Vintage de 
1931.
BASE: 350 €

773 — Garrafa ‘Barca Velha 
1983’
Douro - vinho tinto, 75cl.
BASE: 150 €

771 — Garrafa de Porto ‘J.W. 
Burmester & Cª 1934’
Vinho do Porto, Novidade 
1934, Late Bottled.
BASE: 350 €

774 — Vinho da Madeira - 
Colheita de 1900
Vinho da Madeira de Jacinto 
de Freitas Morna, colheita de 
1900.
BASE: 180 €

772 — Garrafa de Porto ‘A.J. 
da Silva & Cª 1855’
Vinho do Porto de 1855. 
Antonio José da Silva.
BASE: 350 €

775 — Garrafa ‘Bastardinho 
Setúbal Colheita 1912’
Moscatel de Setúbal, José 
Maria da Fonseca, 75cl.
Rótulo escurecido.
BASE: 250 €
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776 — Jameson Irish Whiskey 
15 anos
Old Irish Whiskey, edição 
limitada numerada (21949), 
70cl
BASE: 300 €

778 — The Glenlivet Whiskey 
Archive 21
Scotch Whiskey, 21 anos, 
numerada (40174), 70cl, caixa 
original.
BASE: 120 €

777 — Midleton Whiskey 20th 
Anniversary Limited Edition
Irish Whiskey, edição limitada 
do 20º aniversário, numerada 
29/400, 70cl, com caixa de 
madeira e dois copos.
BASE: 2500 €

779 — Glenfiddich 21 anos 
Whiskey
Scotch Whiskey, 21 anos, 
Havana Reserve, 70cl, caixa 
original.
BASE: 150 €

780 — Manequim em madeira
Manequim de desenho 
articulado esculpido em 
madeira, suporte de exposição. 
Sinais de uso. Dim.: 174 cm.
BASE: 300 €
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781 — LOUIS VUITTON - 
Mochila Epi Leather One Strap 
Backpack
Mochila em pele preta, com 
alça nas costas e bolsa no 
interior, marcada. Sinais de uso. 
Dim. Aprox.: 39x30x15 cm.
BASE: 250 €

784 — GUCCI - Mala
Mala de mão em tecido preto 
decorada com monograma e 
pele de cor preta, alça curta. 
Marcada. Sinais de uso. Dim.
aprox.: 38x32 cm.
BASE: 150 €

782 — LOUIS VUITTON - 
Mala Epi Sac D’Epaule
Mala em pele vermelha, com 
alça, marcada. Sinais de uso. 
Dim. Aprox.: 35x29,5x14,5 
cm.
BASE: 300 €

785 — CHRISTIAN DIOR - 
Mala ‘New Lock’
Mala em pele de cor bege, 
revestida em pele e linha 
de seda, com padrão de 
‘palhinha’, ref.19-MA-0131, 
de alça curta, com chave e 
documentos. Marcada. Dim.
aprox.:16x26cm.
BASE: 400 €

783 — TODS - Mala
Mala de mão em pele de cor 
preta, alça curta. Marcada. 
Sinais de uso. Dim.aprox.:: 
22x34x12,5 cm.
BASE: 150 €

786 — HÉRMÈS - Pasta ‘ Sac 
à Dépêches’
Pasta em pele de cor vermelha, 
com chaves. Marcada. Sinais 
de uso, ligeiro desgaste 
nas extremidades. Dim.
aprox:31x40cm.
BASE: 1500 €
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787 — CARTIER - Dois porta 
notas/cartões
Dois porta cartões, porta notas 
em pele, aplicações em metal. 
Marcados. Dim.: 14,5 e 18 cm.
BASE: 100 €

791 — S.T. DUPONT, PARIS - 
Isqueiro
Em metal prateado, decoração 
incisa, numerado e marcado. 
Com estojo. Sinais de uso. 
Dim.: 5,5 cm.
BASE: 100 €

788 — DOLCE & GABBANA 
- Carteira de homem
Carteira de homem, porta 
cartões, em pele, marcada. 
Dim.: 13 cm
BASE: 130 €

792 — CARTIER, PARIS - 
Dois isqueiros
Dois isqueiros lacados a preto 
e plaqué a ouro, numerados e 
marcados. Com estojos. Sinais 
de uso, um encravado. Dim.: 6 
e 7 cm.
BASE: 120 €

793 — CARTIER - Relógio de 
mesa
Relógio de quartzo, em metal 
dourado e laca, inscrição no 
verso ‘1987 UBS Fribourg’. 
Marcado. Sinais de uso. Dim.: 
9 cm.
BASE: 500 €

790 — CARTIER PARIS - Porta 
cartões de visita
Porta cartões de visita ‘must 
de Cartier’ em metal prateado 
e plaqué a ouro. Numerado e 
marcado. Com estojo. Sinais de 
uso. Dim.: 9,7 cm.
BASE: 100 €
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796 — HERMÈS - Cinto
Cinto Hermès em pele tingida 
a azul escuro, fivela em metal 
escovado. Marcado. Dim.: 117 
cm.
BASE: 300 €

794 — HERMÈS - Pulseira ‘Clic H’
Pulseira Hermès em metal escovado, decoração 
a esmalte fosco. Marcada. Dim.: 7 cm.
BASE: 150 €

797 — OMEGA - Pulseira 
‘Sailing’
Pulseira Omega Sailing em aço 
inoxidável e pele entrançada. 
Marcada. Dim.: 21 cm.
BASE: 100 €

795 — HERMÈS - cinto
Cinto Hermès em pele tingida a preto, fivela em 
metal dourado. Marcado. Dim.: 110,5 cm.
BASE: 300 €

798 — MONTEGRAPPA 
1912 - Caneta ‘Historia 
Limited Edition’
Caneta em resina simili 
madrepérola e prata italiana 
925 de Vicenza, aparo em 
ouro marcado 750, estojo 
original com certificados de 
autenticidade e de garantia, 
numerada 08527/1000. 
Dim.:13,8cm.
BASE: 150 €
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799 — PLASTINOL - Brinquedo carroça com 
cavalos e Cowboys
Brinquedo alemão em latão e resina, c.1950, 
com carroça coberta em chapa puxada por dois 
cavalos e duas figuras de Cowboys. Marcados 

‘PLASTINOL GERMANY’. Sinais de uso. Dim.: 
24 cm.
BASE: 300 €

800 — GEORGE CARETTE & CO. - LIMOUSINE
Alemanha, c.1910, brinquedo carro Limousine, sedan de luxo, com figura de motorista, em lata 
polícroma e vidro. Sinais de uso, pequenos defeitos. Dim.: 22x41,5x17cm.
BASE: 3800 €
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801 — Porta-retrato em prata
Moldura em prata 
portuguesa, contraste água 
835 (após 1985), decoração 
lisa, contos vegetalistas em 
relevo. Sinais de uso. Peso 
aprox.:51g. Dim.:20x15cm; 
interior:18x13cm.
BASE: 160 €

802 — Porta-retrato duplo em 
prata
Moldura em prata portuguesa, 
contraste águia 835 (após 
1985), decoração lisa. Sinais 
de uso. Peso aprox.:170g. 
Dim.total:11,5x17,5cm; 
interior:8,8x6cm (cada).
BASE: 170 €

803 — Caixa guarda joias e relógios
França, séc.XIX, caixa guarda joias 
e expositor de relógios de bolso, em 
vinhático, aplicações em bronze 
dourado, interior revestido a veludo, 
porta com vidro. Sinais de uso, costas 
com danos de xilofagos. Dim.: 
41x14x22 cm.
BASE: 150 €

804 — Cartaz ‘A Carreira de um Marinheiro 
Nacional’
Cartaz das Officinas da Liga Maritima 
Brasileira, Rio de Janeiro’. Emoldurado. Sinais 
de uso. Dim.: 89x63 cm.
BASE: 250 €

805 — Cartaz ‘1º Círcuito Internacional do Porto, 
1950’
Cartaz da Lito Invicta, Porto de 1950, 1000 
exemplares. Emoldurado. Sinais de uso. Dim.: 
99x69 cm.
BASE: 1850 € 229



806 — Cartaz do filme 
‘007 - On Her Majesty’s 
Secret Service’
Cartaz norte americano de 
1969. Emoldurado. Sinais 
de uso, pequeno rasgo. 
Dim.: 104,5x68,5 cm.
BASE: 400 €
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ORDEM DE COMPRA

NOME

EMAIL

MORADA

C.POSTAL

TELEFONE

TELEMÓVEL

No CONTRIBUINTE

No BI

ASSINATURA

 DATA

Queiram licitar em meu nome os lotes acima discriminados 

até ao valor máximo indicado (comissão excluída) no leilão 

acima referido. Estas licitações serão executadas pela Mar-

ques dos Santos Leilões ao melhor preço possível de leilão. 

Declaro conhecer e aceitar, integralmente e sem reservas, 

todo o conteúdo das “Condições Negociais” impressas no 

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

Caso seja bem sucedido na aquisição de algum ou de alguns 

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

missão de 21,5% (IVA incluído).

LEILÃO Nº

       DATA

                              LICITAÇÃO PELO TELEFONE

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

MARQUES DOS SANTOS LEILÕES,

Contribuinte No 508 619 548

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

geral@mdsleiloes.com www.mdsleiloes.com

A PREENCHER PELA EMPRESA

ORDEM DE COMPRA Nº

RECEPÇÃO

DATA

HORA

ASSINATURA

Enviar por correio, fax ou e-mail para:



LICITAR EM LEILÃO

Todas as Ordens de Compra deverão ser recebidas 

até 3 horas antes do início do Leilão. 

Licitações Presenciais

Os interessados devem-se registar antes do leilão, 

bastando para tal preencher e assinar o impresso 

com os dados solicitados.

Ordens de Compra

Caso não seja possível estar presente no leilão, 

poderá deixar uma ordem de compra. Estas serão 

aceites depois de devidamente preenchidas e 

assinadas, entregues em mão, por correio, e-mail 

ou fax, até ao limite de 3 horas antes do início do 

leilão. O catálogo inclui na página final uma or-

dem de compra, poderá ser igualmente solicitada 

no local do leilão.

 

O leiloeiro licitará e adquirirá o lote pelo valor 

mais baixo que lhe for possível, não excedendo o 

valor máximo especificado na ordem de compra. 

Se forem recebidas duas ordens de compra com 

valor igual, será dada preferência à primeira 

ordem recebida. 

Licitações Pelo Telefone

Poderá ser contactado telefonicamente de forma a 

permitir a sua participação por esta via. Para isso 

é necessário que preencha o impresso ‘Ordem de 

Compra’, que deverá ser entregue até um limite de 

3 horas antes do ínicio do leilão.


