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Exposição na Leiloeira Serralves 

5 a 10 de Dezembro das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00
11 de Dezembro das 15h00 às 20h00

Códigos QR 

Ao longo deste catálogo existem códigos de barras que lhe permitem aceder a mais informações 

sobre os respectivos lotes. Basta apontar a câmara do seu telefone e será automaticamente 

reencaminhado para a página online do lote, onde poderá consultar informações pormenorizadas, 

nomeadamente fotos detalhadas do lote. 

www.serralvesantiguidades.com 

email: serralvesantiguidades@gmail.com 

Contactos: 917525787 | 917229998 | 226182469

Leilão na Leiloeira Serralves
Rua Serralves, 1080/1084

(junto ao museu de Serralves)

1ª Sessão - Antiguidades - 13 de Dezembro às 21h00

2ª Sessão - Antiguidades  - 14 de Dezembro às 21h00

3ª Sessão - Antiguidades - 15 de Dezembro às 21h00

4ª Sessão - Biblioteca e Bebidas- 16 de Dezembro às 21h00

5ª Sessão - Bebidas - 17 de Dezembro às 15h00

Arte Sacra, Mobiliário, Pratas e Ouro, Porcelanas, Faianças, 
Pintura, Vinhos, Objectos de Coleccionismo e Biblioteca





Condições Negociais 

A Sociedade Comercial “Leiloeira Serralves, Lda", sujeita a sua actividade de leiloeira às condições negociais constantes do articulado seguinte, e ainda a 

quaisquer outras expressas em local próprio. A referência, em epígrafes, a condições negociais para com os compradores e para com os vendedores tem 

por mera finalidade simplificar e facilitar a consulta do articulado, que constitui um todo e como tal deverá sempre ser entendido. 

A - CONDIÇÕES PREDOMINANTEMENTE RELATIVAS AOS COMPRADORES 

A.1. Registo 

ART. 1º - Para poder licitar, um potencial comprador deverá ser maior, registar-se antecipadamente e possuir um número de licitação, devendo constar 

obrigatoriamente do registo o nome, a morada, o número do telefone, o número de contribuinte e a assinatura do potencial comprador ou seu 

representante com poderes para o acto, declarando conhecer e aceitar as presentes Condições Negociais. 

ART. 2º - A "Leiloeira Serralves, Lda" reserva-se o direito de, no acto de registo ou em momento posterior, solicitar a apresentação do original de um 

documento de identificação válido e em vigor ao potencial comprador. 

ART. 3º - A "Leiloeira Serralves, Lda" reserva-se igualmente o direito de, no acto de registo ou em momento posterior, solicitar a qualquer potencial 

comprador a apresentação de uma garantia, que a "Leiloeira Serralves, Lda", de acordo com a sua política comercial e de crédito e de acordo com o 

histórico do potencial comprador, considere razoável, tanto quanto à forma como quanto ao montante. 

ART. 4º - A "Leiloeira Serralves, Lda" reserva-se ainda o direito de recusar o registo ou ignorar um qualquer lance a quem não tiver pontualmente 

cumprido obrigações, designadamente de pagamento e levantamento de um ou mais bens, em leilões anteriores. 

ART. 5º - A "Leiloeira Serralves, Lda" considera que quem solicita o seu registo como potencial comprador actua por si, só podendo actuar em 

representação de outrem mediante a entrega de procuração juridicamente válida para o efeito, até dois (2) dias úteis antes da venda do bem. No caso 

de, a final, a procuração ser validamente contestada pelo suposto representado, será considerado comprador o suposto representante e licitante. 

A.2. Licitação e compra

ART. 6º - Sempre que um potencial comprador pretenda certificar-se da efectiva licitação de determinado ou de determinados bens, deverá comparecer 

e licitar pessoalmente no respectivo leilão, considerando a "Leiloeira Serralves, Lda" que a presença do potencial comprador é, em qualquer caso, a 

forma mais adequada de salvaguardar os seus interesses. 

a) sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, a "Leiloeira Serralves, Lda" poderá todavia licitar em nome e por conta dos potenciais compradores

que expressamente o solicitem, através de impresso próprio e nos termos das condições dele constantes, desde que o mesmo seja recebido três horas 

antes do início da respectiva sessão;

b) mediante solicitação dos potenciais compradores, recebida com a antecedência mínima de três horas em relação ao início da respectiva sessão, a 

"Leiloeira Serralves, Lda" disponibiliza-se igualmente para efectuar as diligências razoáveis para os contactar telefonicamente, por forma a permitir a sua 

participação, por essa via, na licitação de um ou mais bens previamente determinados;

c) o serviço de execução de ordens de compra e o serviço de licitação por telefone, referidos nas alíneas anteriores, são prestados a título de cortesia 

aos potenciais compradores que não possam estar presentes e têm carácter confidencial e gratuito; a "Leiloeira Serralves, Lda" efectuará todas as

diligências razoáveis ao seu alcance para a sua correcta e pontual execução; todavia, nem a "Leiloeira Serralves, Lda" nem os seus representantes, 

trabalhadores ou colaboradores poderão, em caso algum, ser responsabilizados por qualquer erro ou omissão, ainda que culposos, que eventualmente

possa ocorrer na sua execução.

ART. 7º - Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário, o montante em que os lances evoluem na licitação de cada bem. 

ART. 8º - A "Leiloeira Serralves, Lda" considera comprador aquele que, por si ou representado por terceiro com poderes para o acto, licitar e arrematar 

o bem pelo valor mais alto, cabendo ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra, incluindo retirar qualquer bem do 

leilão ou voltar a pôr o bem em venda no valor em que se suscitou a dúvida.

ART. 9º - A "Leiloeira Serralves, Lda" não actua, em circunstância alguma, em seu próprio nome como compradora dos bens que coloca em leilão. 

A.3. Pagamento e levantamento

ART. 10º - O comprador obriga-se a pagar à "Leiloeira Serralves, Lda" a quantia total devida pela venda do bem, ou seja, o montante da arrematação 

acrescido de uma comissão de 15,00%, e sobre a mesma comissão 23% de Imposto de Valor Acrescentado o que perfaz um total de 18,45%, de acordo 

com o Regime Especial de Vendas de Bens em Leilão. 

ART.11º - O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no artigo anterior e a levantar o bem durante os dois (2) dias úteis seguintes à data 

da respectiva compra, podendo ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja coberto por garantia. 

Decorrido o referido prazo de dois (2) dias úteis, a "Leiloeira Serralves, Lda" reserva-se o direito de cobrar juros à taxa legal para as operações comerciais. 

ART. 12º - A titularidade sobre o bem só se transfere para o comprador depois de paga à "Leiloeira Serralves, Lda" a quantia total da venda em numerário, 

cheque visado. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se considera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, 

independentemente do bem poder estar já na posse do comprador. Até à transferência de titularidade, nos termos previstos no parágrafo anterior, o 

bem permanece propriedade do vendedor. 

ART. 13º - O levantamento de qualquer bem só será autorizado depois de paga a quantia total da venda. 

ART. 14º - O levantamento e transporte de um bem é da inteira responsabilidade do comprador, considerando-se que qualquer ajuda prestada pela 

"Leiloeira Serralves, Lda" seus representantes, trabalhadores ou colaboradores o é a título de cortesia, não podendo decorrer qualquer tipo de 



responsabilidade pelo facto. A eventual indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui, igualmente, qualquer responsabilidade da "Leiloeira 

Serralves, Lda", seus representantes, trabalhadores ou colaboradores. 

ART. 15º - Levantado o bem, ou decorrido o prazo de dois (2) dias úteis contados da data da respectiva compra sem que o bem seja levantado pelo 

comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável 

por todas as despesas de remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar. 

ART. 16º - Qualquer perda ou dano, incluindo furto ou roubo, tendo por objecto algum bem arrematado e não levantado, que ocorra no prazo de dois 

(2) dias úteis a que se refere o artigo 11º, apenas confere ao comprador o direito a receber quantia igual à paga até esse momento pelo bem, não tendo

direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ART. 17º - Caso o comprador não proceda ao pagamento da quantia total da venda no prazo de dez (10) dias contados da data da arrematação do bem, 

a "Leiloeira Serralves, Lda" poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador possa exigir quaisquer compensações 

ou indemnizações por tal facto: 

a) intentar acção judicial de cobrança da quantia total da venda;

b) notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da "Leiloeira Serralves, Lda" de receber a comissão devida pelo comprador e da 

consequente possibilidade de ser intentada acção judicial para cobrança desta.

As alternativas que antecedem deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a "Leiloeira Serralves, Lda" possa ser titular, 

incluindo o direito de reclamar o pagamento de juros e das despesas de remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar. De igual forma, 

o facto de a "Leiloeira Serralves, Lda" optar inicialmente pela hipótese prevista em a) deverá ser entendido sem prejuízo do direito de, a todo o tempo,

pôr termo a tal acção e anular a venda nos termos previstos em b).

ART. 18º - O comprador autoriza expressamente a "Leiloeira Serralves, Lda" 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. 

A.4. Responsabilidade da "Leiloeira Serralves, Lda"

ART. 19º - A "Leiloeira Serralves, Lda" responsabiliza-se pela exactidão das descrições (entende-se como tal as referências à época, ao estilo, ao autor, 

aos materiais e ao estado de conservação) dos bens efectuadas nos seus catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir pública e verbalmente até ao 

momento da venda. 

ART. 20º - Todos os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, cabendo 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 que ali se mencionem. 

a) no caso de bens cuja constituição inclua mecanismos, tais como relógios ou caixas de música, sempre que a descrição do bem no catálogo não refira 

expressamente a eventual "necessidade de conserto do mecanismo" ou expressão equivalente, deve entender-se que o mecanismo do bem se encontra

em funcionamento;

b) nos casos previstos na alínea anterior, a responsabilidade da "Leiloeira Serralves, Lda" restringe-se ao mero funcionamento do mecanismo, e não ao

seu perfeito funcionamento, e cessa, em qualquer caso, no momento do levantamento do bem pelo comprador.

ART. 21º - Verificando-se a existência de discrepância relevante (i.e., que implique significativa alteração do valor do bem) entre a descrição e a realidade 

do bem no momento da arrematação, pode o comprador, e só este, durante o prazo de seis meses contado da data da arrematação, solicitar a devolução 

da quantia total da venda mediante a restituição do bem, no estado de conservação em que se encontrava no momento da arrematação, não tendo, no 

entanto, direito a qualquer compensação, indemnização ou juros. 

ART. 22º - Incumbe ao comprador a demonstração da existência de discrepância relevante entre a descrição e a realidade do bem, nos termos e para os 

efeitos dos artigos anteriores. 

ART. 23º - A "Leiloeira Serralves, Lda" poderá exigir ao comprador reclamante a apresentação de uma exposição escrita acompanhada por peritagem 

subscrita por perito reconhecido no mercado nacional ou internacional, sem prejuízo do direito que lhe assiste, em qualquer caso, e a todo o tempo, de 

contrapor à peritagem apresentada outra de valor equivalente. 

ART. 24º - As fotografias ou representações do bem no catálogo destinam-se, exclusivamente, à identificação do bem sujeito a venda. 

ART. 25º - A "Leiloeira Serralves, Lda" não é responsável perante comprador de bem que, por facto imputável ao vendedor ou a terceiro, venha a ser 

objecto de reclamações ou reivindicações de terceiros e/ou apreendido, a título provisório ou definitivo, pelas autoridades competentes, 

independentemente da data em que haja sido determinada ou efectivada a respectiva reclamação, reivindicação ou apreensão, e da natureza ou 

montante de quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o comprador possam decorrer desse facto, os quais deverão ser reclamados pelo comprador 

directamente ao vendedor ou terceiro causador. 

ART. 26º - A "Leiloeira Serralves, Lda" não é igualmente responsável perante o comprador de bem que venha a ser impedido de sair do país, 

designadamente ao abrigo da legislação de protecção do património cultural, independentemente da data em que haja sido efectivada a respectiva 

inventariação, arrolamento ou classificação, e da natureza ou montante de quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o comprador possam decorrer 

desse impedimento, os quais deverão ser reclamados pelo comprador directamente ao vendedor ou terceiro causador. 

ART. 27º - Excepto em caso de dolo, a eventual responsabilidade da "Leiloeira Serralves, Lda" perante o comprador fica, em qualquer caso, limitada ao 

montante efectivamente pago por este pela aquisição do bem. 
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COLHER PARA AZEITONAS 1

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso com término em pega recortada e vazada, decorada com flor em relevo,
ladeada por enrolamentos e volutas. Concha recortada e vazada de formato oval, decorada com flor, ladeada folhas e enrolamentos. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 18,5 gr.
Dim: 19,4 cm

Base Licitação: 10 €

PALITEIRO “MARCO DE CORREIO” 2

Em metal amarelo moldado, relevado e perfurado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato tubular com decoração realista e inscrição em
relevo “Palitos”, ladeada por faixas concêntricas com motivos florais, assente sobre base circular repuxada, moldurada em dégradé. Sinais de uso e
pequena amolgadela no bordo da base.
Alt: 10,3 cm
Diâm: 4,8 cm

Base Licitação: 5 €

COLHER DE REFRESCO 3

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente espiralado com término em pega recortada e vazada, decorada com
enrolamentos vegetalistas e volutas cinzeladas. Concha de covo acentuado, recortada em forma de folha. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 26,3 gr.
Dim: 20,7 cm

Base Licitação: 15 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 4

Em madeira de pau-santo maciço e moldurado com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato
quadrangular com tampa de movimento ascendente e descendente, decorado com aplicações em prata Portuguesa com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas em relevo com inscrição ao centro “Boas Festas”. Corpo ladeado por molduras de tremidos. Interior forrado a tecido em
tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 5 gr.
Dim: 5,5x13,3x13,3 cm

Base Licitação: 20 €

COLECÇÃO DE CINCO CAIXAS 5

Em porcelana, barro, latão e cortiça, trabalhos portugueses e europeus do séc. XX. Corpos de formatos variados e em diversos materiais, decorados
em vários tons com motivos de arranjos florais, animalistas, volutas, fruto, putis e faixas concêntricas geométricas. Sinais de uso.
Dim: 2,2x7,4 cm (Maior)
Dim: 1,9x5,2 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

FASCHIS – TALHERES ORIENTAIS 6

Em prata chinesa, sem marcas de garantia, trabalhos do início do séc. XX. Corpos parcialmente lisos e facetados de formato tubular, decorados com
bambus e ramagens sobre fundo batido, intercalados entre si por corrente. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 45,7 gr.
Dim: 23,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27767
https://serralvesantiguidades.com/lote/27487
https://serralvesantiguidades.com/lote/27414
https://serralvesantiguidades.com/lote/26713
https://serralvesantiguidades.com/lote/27505
https://serralvesantiguidades.com/lote/27435
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PENA DE ESCRITA 7

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado na frente e verso com caneladuras transversais e ovais,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas em relevo com término em aparo de metal. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 7,9 gr.
Dim: 1x16,5 cm (Pena de escrita)
Dim: 1x18,8 cm (Pena de escrita com aparo)

Base Licitação: 15 €

DECANTER 8

Em vidro em tons de branco moldado, facetado, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo decorado em vários tons sobre fundo
branco com motivos florais, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas a ouro. Rolha de formato esférico com a mesma decoração. Sinais
de uso.
Alt: 23 cm

Base Licitação: 10 €

CINCO COLHERES DE CAFÉ E CONCHA DE AÇÚCAR 9

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos percorridos por finas caneladuras, decorados nas pegas por cartelas lisas e facetadas, ladeadas
por motivos florais intercalados por enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 36,8 gr.
Dim: 10,7 cm (Colher de café)
Dim: 11 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 20 €

TINTEIRO DE MESA 10

Em vidro translucido moldado com aro e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo bojudo de formato circular, encimado por aro e
tampa de movimento ascendente e descendente, decorada ao centro por enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeadas por faixas concêntricas em
dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 8,5 cm
Diâm: 10,4 cm

Base Licitação: 25 €

LATA PARA ÓLEO DE MOTOR DE AUTOMÓVEL 11

Em chapa litografada, trabalho americano dos anos 50. Corpo de formato paralelepipédico ao alto, decorado em tons de vermelho e azul sobre
fundo bege com o logotipo e as seguintes inscrições [MOBILOIL - A - SAE 30 - HD] Socony - Vaccuum Oil Company. Inc - Made in U.S.A - Net
Contents - One U.S Gallon - 3,786 - Liters. Topo com pega central, ladeada por tampa de roscar e bocal recortado em voluta. Sinais de uso, topo
com oxidação, pequenas amolgadelas, manchas e desgastes na policromia.
Dim: 23,7x10,6x16,9 cm
Dim: 28 cm (Altura total com o bocal)

Base Licitação: 10 €

CORTA-PAPÉIS “TOPÁZIO” 12

Em prata portuguesa com cabo em cristal “Atlantis”, trabalho do séc. XX-XXI. Cabo parcialmente tubular em cristal translucido moldado, decorado
por caneladuras verticais espiraladas. Marcado a ácido no topo “Atlantis”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso total aprox: 100,2 gr. (Corta-papéis com o respectivo cabo em cristal Atlantis)
Dim: 2,5x22,8 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27404
https://serralvesantiguidades.com/lote/26333
https://serralvesantiguidades.com/lote/27162
https://serralvesantiguidades.com/lote/27039
https://serralvesantiguidades.com/lote/27688
https://serralvesantiguidades.com/lote/26837
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SEIS COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 13

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpos parcialmente lisos com términos recortados, decorados com motivos florais, ladeados por
enrolamentos vegetalistas, caneladuras verticais e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Gondomar de 1913-1937. Marca de
Ourives de Gondomar - Vidal Nº 1722 de Eduardo Martins de Oliveira, registada em 1923, transferida para a respectiva viúva em 1934 e cancelada
em 1969.
Peso aprox: 45,8 gr.
Dim: 10,9 cm (Colher de chá)
Dim: 11,1 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 20 €

GARRAFA LICOREIRA 14

Em vidro em tons de rosa soprado, moldado e relevado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras
verticais, ladeadas por enrolamentos vegetalistas estilizados e perolados, encimado por gargalo espiralado. Rolha espalmada de formato circular
com a mesma decoração Sinais de uso.
Alt: 35,5 cm

Base Licitação: 10 €

PORTA-MOEDAS DE BOLSO DE DOIS DINHEIROS 15

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em malha em forma de saco com término em berloques, aplicado em armação maciça
recortada e encimada por fecho no topo. Sinais de uso e um dos berloques da base omisso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 36.9 gr.
Dim: 8,5x6 cm

Base Licitação: 25 €

COVILHETE EM FORMA DE CONCHA 16

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por três conchas interligadas entre si de covo acentuado, decoradas por
caneladuras transversais em dégradé de movimento côncavo, encimadas ao centro por búzio em relevo, assente sobre caramujos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 50 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 30 €

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 17

Em porcelana moldada e relevada, produção da fábrica “Porart” - Porcelanas Artísticas Portuguesas Ld.ª, trabalho do séc. XX. Decoração em tons
de verde e rosa sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, ornatos e complementos a ouro mate.
Marcada por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 14x15,6x21,5 cm

Base Licitação: 10 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 18

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos parcialmente lisos, decorados nas pegas com decoração dita de “Caninhas”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 128,4 gr.
Dim: 11,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27432
https://serralvesantiguidades.com/lote/27500
https://serralvesantiguidades.com/lote/27775
https://serralvesantiguidades.com/lote/27164
https://serralvesantiguidades.com/lote/26316
https://serralvesantiguidades.com/lote/27445
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TAÇA “JOSÉ ROSAS - PORTO” 19

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por cartela
recortada em forma de coração sobre fundo perolado, ladeado por flor e enrolamentos vegetalistas. Orla decorada por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por perolados incisos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [J. Rosas
& Cª - Porto].
Peso aprox: 74 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 10,8 cm

Base Licitação: 40 €

JARRA DE ALTAR DE BORDO RECORTADO 20

Em faiança portuguesa do norte, moldada, recortada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado e espalmado com pegas laterais
recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base rectangular ao baixo de frente recortada. Decoração em tons de castanho, verde e rosa sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas em relevo e volutas. Sinais de uso, cabelo consolidado no
verso, pega lateral com restauro antigo e esbeiçadelas no vidrado, algumas delas mais acentuadas.
Alt: 18,1x5,9x13,5 cm

Base Licitação: 10 €

TINTEIRO DE MESA 21

Em vidro translucido moldado, relevado e facetado com base, aro e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo facetado de formato
circular, assente sobre base encastoada em prata, encimado por aro e tampa circular, decorada por faixas concêntricas em dégradé. Sinais de uso e
restauros antigos na base.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: Não de consegue pesar
Alt: 8,3 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 40 €

FOSFOREIRA 22

Em prata francesa e faixas verticais em ouro em dois tons, com as respectivas marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Corpo de formato
rectangular ao alto com tampa de movimento ascendente e descendente de frente recortada, decorada por faixas verticais guilhochadas,
intercaladas por faixas em dois tons de ouro com término perfurado e fecho de encartar, encastoado por safira. Sinais de uso e pequenas
amolgadelas.
Marcas de garantia francesa dos objectos constituídos por prata e ouro [Poinçons d´Argent – Tardy], pág. 203.
Peso aprox: 48 gr.
Dim: 6x5,3 cm

Base Licitação: 40 €

PALITEIRO “BOVINO COM CRIA” 23

Em faiança moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em
posição de alimentar a cria, assente sobre base rectangular ao baixo. Decoração realista, vidrada e policroma em tons de castanho e verde.
Sinais de uso, fissuras de fabrico, esbeiçadelas no vidrado e bovino com os respectivos chifres partidos.
Dim: 6x4,9x11,7 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27216
https://serralvesantiguidades.com/lote/27621
https://serralvesantiguidades.com/lote/27032
https://serralvesantiguidades.com/lote/27405
https://serralvesantiguidades.com/lote/27004
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JARRA DE BORDO RECORTADO 24

Em prata portuguesa sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado por reservas
com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo guilhochado, ladeadas por faixas concêntricas recortadas, assente sobre base
circular repuxada com a mesma decoração. Bordo recortado, decorado por faixa concêntricas com folhas de acanto em relevo. Sinais de uso e
pequenas amolgadelas.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 117,8 gr.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 50 €

FRASCO DE PERFUME COM PULVERIZADOR 25

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato bojudo, decorado por faixa central em relevo, encimado ao centro por
pulverizador em matéria sintética de movimento de roscar, accionado manualmente por bomba. A funcionar. Sinais de uso e em bom estado de
conservação.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 33,3 gr.
Alt: 8,5 cm
Diâm: 7 cm

Base Licitação: 40 €

SÃO JOÃO BAPTISTA 26

Escultura em terracota moldada, relevada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
aconchegando o carneiro com ambas as mãos que se encontra parcialmente apoiado sobre rochedo, notando um avanço da sua perna esquerda.
Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa com barba e longos cabelos moldados em finas estrias, caindo sobre o seu ombro direito e
costas. Enverga roupagens de pastor e manto comprido, preso á frente por ambos os braços. Decoração policroma em vários tons e a ouro, pintada
à mão. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas e desgastes na policromia.
Alt: 13,2 cm

Base Licitação: 20 €

SEIS COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 27

Em prata Portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos percorridos por finas molduras, decorados por cartelas ovais, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 103,9 gr.
Dim: 13,3 cm (Colher de chá)
Dim: 13,5 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 60 €

ANELEIRA DE BORDO ONDULADO 28

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por faixa polilobada, ladeada por
enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas. Orla decorada por caneladuras verticais largas de movimento côncavo, formando um padrão
ondulado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 87 gr.
Alt: 1,6 cm
Diâm: 12,7 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27222
https://serralvesantiguidades.com/lote/27789
https://serralvesantiguidades.com/lote/27496
https://serralvesantiguidades.com/lote/27161
https://serralvesantiguidades.com/lote/27215
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ESCOLA EUROPEIA (SÉC.XX) 29

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre tela, representando vista de caminho com figuras, casarios e arvoredo exuberante, trabalho ao gosto
holandês.
Obra não assinada. Pintura com um manchão antigo no verso da parte superior da tela e o respectivo restauro, apresentando ligeiras falhas na
camada pictórica da tela e outros possíveis defeitos. Trabalho emoldurado.
Dim: 60x73 cm (Óleo)
Dim: 69,7x82,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

MOSTARDEIRA 30

Em prata portuguesa com recipientes em vidro translucido moldado e gravado, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval, decorado por faixa
concêntrica dita “Grega”, assente sobre pernas altas recortadas em voluta com términos em pés de enrolamento. Fuste central recortado e vazado
com a mesma decoração, ladeado por dois suportes vazados para as respectivas mostardeiras. Mostardeiras em vidro translucido moldado,
decoradas por faixa recortada com enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas, encimadas por tampas amovíveis com pomos em forma de
concha. Colheres lisas com término em concha. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1985.
Peso aprox: 138,8 gr.
Dim: 16,7x5,9x14,5 cm

Base Licitação: 70 €

LOTE DE TALHERES EM PRATA PORTUGUESA “TOPÁZIO” 31

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Conjunto constituído por: Um (1) garfo de sobremesa, uma (1) faca de sobremesa e duas (2) colheres.
Corpos recortados, percorridos por finas molduras em dégradé, intercaladas por enrolamentos vegetalistas com términos em concheados. Sinais de
uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada “Topázio”.
Peso aprox: 105 gr.
DIm: 14,8 cm (Garfo de sobremesa)
Dim: 17,7 cm (Faca de sobremesa)
Dim: 15,9 cm (Colher maior)
Dim: 14,8 cm (Colher menor)

Base Licitação: 40 €

PRATO LADEIRO 32

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, azul, branco, amarelo, roxo, negro, laranja “Rouge de fer” e a ouro da família rosa com motivos de
arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Orla decorada com reservas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, intercaladas
por flores estilizadas sobre fundo rosa. Aba com a mesma decoração, ladeada por frisos concêntricos e faixa com volutas estilizadas, interligadas
entre si. Período yongzheng. Sinais de uso, aba partida e colada e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 22,6 cm

Base Licitação: 25 €

PRATO 33

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de amarelo e azul sobre fundo branco, tendo ao centro flor estilizada, ladeada por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por
faixa concêntrica, encimada por enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas interligadas entre si. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no
vidrado do bordo.
Alt: 3,9 cm
Diâm: 24,2 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27065
https://serralvesantiguidades.com/lote/26786
https://serralvesantiguidades.com/lote/27735
https://serralvesantiguidades.com/lote/27279
https://serralvesantiguidades.com/lote/27613
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PAR DE JARRAS 34

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados por faixa concêntrica com enrolamentos
vegetalistas em relevo, ladeados por volutas e fiadas recortadas com perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 151,9 gr.
Alt: 8,5 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE ANELEIRAS DE BORDO RECORTADO 35

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, percorridos ao centro por faixa
concêntrica recortada. Abas decoradas por cartelas recortadas, ladeadas por flores estilizadas em relevo, enrolamentos vegetalistas, volutas e
perolados, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 98,6 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 36

Em porcelana portuguesa moldada e relevada da fábrica “S.P. - Coimbra”, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por caneladuras verticais de
movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo, encimado por tampa amovível com término em pomo em forma de flor. Decoração
policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas a ouro. Marca
por carimbo na base.
Sinais de uso.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 8,5 cm

Base Licitação: 10 €

PAR DE RETRATEIRAS 37

Em metal dourado, moldado, recortado e vazado, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao alto, decorados por
enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, encimados no topo por coroa real. Sinais de uso, falta de vidro frontal numa das retrateiras e argolas
de suspensão no verso.
Dim: 19,1x13,2 cm

Base Licitação: 15 €

PAR DE ANELEIRAS 38

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalhos do séc. XX. Corpos batidos de formato quadrangular de cantos
recortados e de covo acentuado, encimados por ramagens de azevinho. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Com a inscrição gravada [A. Milhazes - Póvoa de Varzim].
Peso total aprox: 136,3 gr.
Dim: 2x9,7x9,7 cm

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26848
https://serralvesantiguidades.com/lote/27214
https://serralvesantiguidades.com/lote/27296
https://serralvesantiguidades.com/lote/27693
https://serralvesantiguidades.com/lote/26853
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RESPLENDOR DE CRUZ 39

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato losangular, decorado por flâmulas em relevo, recortadas
em dégradé, encimadas ao centro por flor. Dispõe de espigão de formato rectangular, com dois orifícios para fixação à cruz. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 17,6 gr.
Dim: 10x7,3 cm
Dim: 15 cm (Altura total)

Base Licitação: 50 €

DOIS COPOS DE PÉ ALTO 40

Em cristal doble em tons de verde e branco translucido, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos bojudos de
formato circular e de covo acentuado, decorados por faixa concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizadas,
assentes sobre fustes facetados com término em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 13,3 cm
Diâm: 7,1 cm

Base Licitação: 10 €

ANTÓNIO SOARES DOS REIS (1847-1889) – «MÚLTIPLO» 41

“FLOR AGRESTE” – Escultura em bronze (múltiplo), moldado e patinado com base em pedra mármore, trabalho do séc. XIX. Busto em vulto
perfeito, assente sobre base de formato circular. Assinada e datada no verso [A. S. dos Reis 1878]. Sinais de uso.
Dim: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

COPO PARA PINCEL DA BARBA 42

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base circular, moldurada em dégradé. Bordo decorado por
faixa concêntrica com caneladuras incisas de movimento oblíquo, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso e pequena amolgadela.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 126. Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, José Rodrigues Teixeira, registada em
1870 e usada até 1881. Marca de ourives do Porto da mesma época com desgastes acentuados [JM?], não nos permitindo a sua correcta atribuição
e classificação.
Peso aprox: 109 gr.
Alt: 7,9 cm
Diâm: 8,6 cm

Base Licitação: 70 €

CIGARREIRA 43

Em prata inglesa com as respectivas marcas de garantia do toque 0,925, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de
movimento ascendente e descendente com fecho frontal, recortado em voluta, accionado por mola interior. Corpo decorado com trabalho
guilhochado, formando um padrão repetitivo. Interior com elástico transversal e inscrição possessória gravada. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata inglesa com punção de Londres do toque 0,925/1000 com marcas de fabricante.
Peso aprox: 195,6 gr.
Dim: 0,6x8,5x13,9 cm

Base Licitação: 80 €

PAR DE CÃES 44

Em porcelana moldada, relevada e pintada da fábrica Electro Cerâmica do Candal, trabalho do séc. XX. As figuras estão representadas sentadas em
vulto perfeito em posição de observação. Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Marca incisa na base.
Sinais de uso.
Dim: 8,8x4,5x8,4 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27792
https://serralvesantiguidades.com/lote/26945
https://serralvesantiguidades.com/lote/27411
https://serralvesantiguidades.com/lote/27205
https://serralvesantiguidades.com/lote/27038
https://serralvesantiguidades.com/lote/27685
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GARRAFA LICOREIRA 45

Em vidro translucido moldado e relevado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo decorado por faixas concêntricas com motivos geométricos e
perolados, formando um padrão repetitivo, encimado por gargalo facetado, ornado por faixa concêntrica em forma de argola. Rolha de formato
tubular com a mesma decoração Sinais de uso e defeitos de fabrico no gargalo.
Alt: 34 cm

Base Licitação: 10 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 46

Em faiança oriental moldada com armação em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo bojudo de formato circular de covo acentuado,
assente sobre fuste tubular com término em base circular. Decoração em tons de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados
por enrolamentos vegetalistas e volutas. Bordo decorado com armação em prata Portuguesa. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985.2020.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 18,4 cm
Diâm: 37,1 cm

Base Licitação: 75 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS E PARTICIPAÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS 47

Interessante colecção para os aficionados dos Automóveis Antigos, constituída por (20) vinte medalhas em bronze moldado e outros materiais,
trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto que passamos a descrever: 2 Medalhas {1º Concentração - Desfile de Automóveis Antigos no Porto -
Circuito da Boavista - 2 de Julho de 2005}; {1º Passeio [MG] - Casa da Tapada - 21-05-2011}; {4º Passeio Grande Área Metropolitana do Porto - 17 e
18 de Maio de 2006 - Valongo - Matosinhos}; {Maia - MG Clube - 1997-2007}; {Maia - MG Clube - Club MG Catalunya - 1º Encontro Ibérico - 2 e 3 -
Maio 2003}; {Maia MG Clube - Homenagem a um dos sócios na passagem do seu 80 Aniversário}; {7ª mostra de Automóveis antigos - Participante -
11 Outubro 2003 - 77º aniversário da emancipação concelhia}; {Mostra de Automóveis Antigos - S. J. Madeira - 2004}; {Nesta casa mora um sócio
do Clube Mini de Portugal - Mini Meeting / Dolce Vita (Porto) - 14-07-2007}; {II - Mostra Automóveis Antigos - Câmara Municipal de S. João da
Madeira - 11 Outubro 1998}; {III - Mostra Automóveis Antigos - Câmara Municipal de S. João da Madeira - 11 Outubro 1999}; {IV - Mostra
Automóveis Antigos - Câmara Municipal de S. João da Madeira - 11 Outubro 2000}; {V - Mostra Automóveis Antigos - Câmara Municipal de S. João
da Madeira - 11 Outubro 2001}; {VI - Mostra Automóveis Antigos - Câmara Municipal de S. João da Madeira - 11 Outubro 2002}; {7ª Amostra de
Automóveis Antigos - S. João da Madeira - Presença - 77º Aniversário da Emancipação Concelhia}; {VII - Mostra Automóveis Antigos - Câmara
Municipal de S. João da Madeira - 11 Outubro 2004}; {S. João da Madeira - Câmara Municipal - VII Mostra de Automóveis Antigos - 11 de Outubro
2004 - Agradecimento}; {Trofa - Desporto para todos - 2ª Concentração Mini Nacional / 2001} & {Clube Mini de Portugal - 2ª Encontro Mini Original -
Aveiro 22 de Julho de 2001}. Sinais de uso.
Dim: 12,3x18,2 cm (Maior)
Diâm: 4,1 cm (Menor)

Base Licitação: 25 €

CAIXA CHARUTEIRA 48

Em charão lacado a negro e pintado, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada em vários tons sobre fundo lacado a negro, representando dragões em pose de luta a deitar fogo pela boca. Interior
compartimentado com divisórias amovíveis para colocação dos respectivos charutos e cigarrilhas de vários tamanhos. Sinais de uso e pequenas
faltas e defeitos na policromia
Dim: 7,5x10,5x30,7 cm

Base Licitação: 15 €

CONCHA DE SOPA 49

Em prata portuguesa, trabalho da primeira metade do séc. XIX. Corpo parcialmente liso, percorrido interiormente por finas caneladuras. Sinais de
uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 92 - Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750/1000 de Alexandre Pinto da Cruz, registada
em 1810 e segundo Laurindo Costa, usada até 1818. Marca de Ourives Porto - Vidal Nº 2421 da primeira metade do séc. XIX.
Peso aprox: 180,5 gr.
Dim: 31,7 cm

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27503
https://serralvesantiguidades.com/lote/26977
https://serralvesantiguidades.com/lote/26749
https://serralvesantiguidades.com/lote/27057
https://serralvesantiguidades.com/lote/27547
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TINTEIRO DE MESA COM PENAS DE ESCRITAS 50

“TINTEIRO DE MESA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado e vazado, decorado ao centro por cartela em
relevo de formato oval, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo com dois apoios recortados para os respectivos depósitos em
porcelana da vista alegre, encimado no verso por pilastras recortadas e unidas entre si por montante transversal e cartela central para apoio das
respectivas penas de escrita com término em concha frontal recortada, assente sobre pés em arame de prata. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 157,4 gr.
Dim: 9,5x17x21,5 cm
“PENAS DE ESCRITA” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos recortados, decorados na frente e verso com motivos
ornitológicos, enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo. Sinais de uso e uma das penas com pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox:10,8 gr.
Dim: 18,2 cm (Maior)
Dim: 16,7 cm (Menor)
Nota: Peso total do tinteiro com as respectivas penas – 168,2 gr.

Base Licitação: 80 €

COVILHETE 51

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de um covilhete da companhia das índias, trabalho
de exportação da segunda metade do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de aba relevada, decorado em vários tons e a ouro sobre
fundo branco dita “Folha de tabaco” com arranjos florais, ladeados por folhas de tabaco, enrolamentos vegetalistas, fénix e complementos a ouro
mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca: Vista Alegre - Mottahedeh - Metropolitan - Museum of Art.
Dim: 3,3x15,4x19,3 cm

Base Licitação: 20 €

INVULGAR PALITEIRO PUBLICITÁRIO “MARCO QUILOMÉTRICO” 52

Em cerâmica portuguesa moldada, relevada, recortada e perfurada, fabrico possivelmente de Aveiro, trabalho do séc. XX. Decoração realista,
vidrada e policroma em tons de rosa sobre fundo bege, representando marco quilométrico com o número [252] com várias inscrições “EN 1 -
Pousada de Stº António - Serém - Aveiro 24; Viseu 83; Porto 63; Braga 113”, etc. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado, algumas mais
acentuadas.
Dim: 8x3,4x4,8 cm

Base Licitação: 15 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 53

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica com
enrolamentos vegetalistas em relevo. Orla decorada por caneladuras verticais largas e recortadas e movimento côncavo, intercaladas entre si por
fiadas peroladas em relevo. Aba decorada por motivos florais em relevo, intrecalados entre si por volutas e enrolamentos vegetalistas sobre fundo
batido com término em bordo recortado. Corpo assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984. Peso aprox: 263 gr.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 23,8 cm

Base Licitação: 100 €

DOIS LAVA-OLHOS DE PÉ ALTO 54

Em vidro em tons de verde e castanho moldado, recortado e facetado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos lisos de formato oval de bordo
recortado, assentes sobre fuste central facetado com términos em bases repuxadas de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 6,5 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27604
https://serralvesantiguidades.com/lote/26938
https://serralvesantiguidades.com/lote/27485
https://serralvesantiguidades.com/lote/27198
https://serralvesantiguidades.com/lote/27583
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JARRA 55

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato, decorado com caneladuras verticais de topo recortado, ornadas com volutas e
perolados incisos, encimadas por faixa concêntrica recortada, decorada com enrolamentos vegetalistas em relevo.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 276,9 gr.
Alt: 17,5 cm

Base Licitação: 110 €

CIGARREIRA DE MESA 56

De pequenas dimensões em metal parcialmente dourado com aplicações lacadas, trabalho possivelmente francês do séc. XX. Corpo em forma de
caixa, decorada frontalmente com aplicações recortadas em metal dourado sobre fundo lacado em tons de negro e bordeaux, assente sobre base
moldurada com término em pés recortados. Tampa repuxada de movimento ascendente e descendente, decorada na frente e verso com faixas
verticais oblíquas e em dégradé, encimada ao centro por cão sentado em vulto perfeito. Interior rampeado com caneladura central incisa. Lateral
com aleta accionada manualmente que permite a saída do cigarro. Sinais de uso, desgastes no dourado e no lacado.
Dim: 10,5x8,5x10 cm

Base Licitação: 20 €

PAR DE JARRAS 57

De pequenas dimensões em vidro fosco moldado, relevado, pintado e dourado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato bojudo,
decorados com cartelas repuxadas de formato oval, ornadas interiormente com motivos de arranjos florais pintados em vários tons, ladeados por
faixas vegetalistas em relevo, assente sobre bases de formato circular. Pintadas à mão. Sinais de uso e pequenos desgastes na policromia.
Alt: 6 cm

Base Licitação: 15 €

PORTA CARTÕES “MANUEL ALCINO & FILHOS” 58

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato geométrico com bordo recortado, formando um movimento ondulado repetitivo.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1986.
Peso aprox: 180 gr.
Dim: 4x14x14 cm

Base Licitação: 100 €

CRIADO MUDO 59

Em madeira maciça e patinada, trabalho português do séc. XX. Corpo vertical de linhas direitas, encimado no topo por cachaço recortado em forma
de cruzeta para suporte de casaco, seguido por dois montantes transversais para apoio de adereços e calças com base ripada para sapatos. Sinais
de uso e desgastes no polimento.
Dim: 126,3x30,7x45,5 cm

Base Licitação: 25 €

ALMOFARIZ COM MÃO 60

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular, decorado por aletas verticais recortadas e
frisos concêntricos. Sinais de uso e desgaste acentuado do tempo.
Dim: 7,6x10,8 cm (Almofariz)
Dim: 17,5 cm (Pilão)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26919
https://serralvesantiguidades.com/lote/26716
https://serralvesantiguidades.com/lote/26875
https://serralvesantiguidades.com/lote/26850
https://serralvesantiguidades.com/lote/27768
https://serralvesantiguidades.com/lote/27633
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DOIS LAVABOS DE BORDO RECORTADO 61

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, encimados por faixa concêntrica recortada, decorada com
enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido, intercalados por volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Aliança”.
Peso aprox: 293,4 gr.
Alt: 6,8 cm
Diâm: 12,7 cm

Base Licitação: 120 €

TRÊS BUSTOS DE NATIVOS “ARTE-INDÍGENA” 62

Esculturas em madeira de ébano e madeira exótica maciça e entalhada, trabalhos coloniais portugueses do séc. XX. Sinais de uso.
Alt: 16 cm (maior)
Alt: 11,5 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

PALITEIRO “CASAL DE VELHOS” 63

Em terracota desvidrada, moldada, perfurada e pintada, trabalho português do séc. XX. Decoração realista e desvidrada em tons de rosa, amarelo e
azul, representando casal de velhos com as cabeças perfuradas para colocação dos respectivos palitos e inscrição frontal em relevo “Paliteiro”,
pintado à mão. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Dim: 10x4x9 cm

Base Licitação: 15 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 64

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo pouco acentuado, assente sobre pés recortados e vazados. Aba parcialmente
recortada e vazada de movimento ondulado, decorada com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 209,9 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 25,2 cm

Base Licitação: 100 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 65

De pequenas dimensões em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra / Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de formato
oval de covo acentuado, decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem fluvial com pagode, ladeado por arvoredo
exuberante, passadiço, montes e motivos ornitológicos estilizados e faixas concêntricas. Aba decorada por friso de movimento ondulado, ladeado
por faixa concêntrica e caneladuras oblíquas. Sinais de uso e esbeiçadela no bordo superior.
Dim: 4,5x21,6x26,6 cm

Base Licitação: 15 €

SEIS COPOS 66

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato tubular,
decorados por faixas verticais e transversais lapidadas, ornadas interiormente por caneladuras ovais lapidadas, formando um padrão geométrico
repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 9,3 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27718
https://serralvesantiguidades.com/lote/26720
https://serralvesantiguidades.com/lote/27491
https://serralvesantiguidades.com/lote/27146
https://serralvesantiguidades.com/lote/27615
https://serralvesantiguidades.com/lote/27368
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PAR DE BRINCOS DE SENHORA 67

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos de formato
rectangular ao alto, cravejados no topo por (2) duas pérolas com términos recortados em forma de losango, cravejados com pedraria em tons de
negro e branco translucido. Sinais de uso, restauro num dos brincos afectando as marcas de garantia e três pedras omissas
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 3,6 gr.
Dim: 3x1,2 cm

Base Licitação: 100 €

MENINO JESUS BOM PASTOR 68

Escultura em madeira de buxo maciço, entalhado e patinado, trabalho popular português do séc. XX. O Menino Jesus adormecido encontra-se
representado sentado de pernas cruzadas, deixando antever as suas pernas e os seus pés calçados por sandálias. Rosto de traços bem
demarcados, ladeados por cabelos esculpidos em finas estrias. Enverga vestes de pastor esculpidas, simulando pontas ditas de “diamante”, cingidas
na cintura por cordão. Apresenta a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito apoiada sobre a mão direita, assente sobre uma cabaça.
Sobre a sua perna esquerda um carneiro aconchegado pela sua mão esquerda e bornal a tiracolo. Sinais de uso e base omissa.
Alt: 16,3 cm

Base Licitação: 30 €

CANECA PARA ÁGUA 69

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da Boémia - República Checa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por
caneladuras espiraladas em forma de enrolamentos vegetalistas com término em flor lapidada, ladeada por volutas, reservas com padrão
geométrico lapidado e caneladuras verticais de formato oval com término em bocal lapidado. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada
exteriormente por caneladuras lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 23,6 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS “PEDRO BATISTA - PORTO” 70

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado por faixas concêntricas recortadas, decoradas com volutas e
perolados gravados, encimadas por concheados, ladeados por enrolamentos vegetalistas, assente sobre base moldurada em dégradé. Corpo
encimado por tampa amovível com a mesma decoração com pomo torneado, decorado por volutas e perolados com término esférico. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [Pedro
Batista - Porto].
Peso aprox: 287,2 gr.
Alt: 8 cm
Diâm: 11,5 cm

Base Licitação: 140 €

GARRAFA LICOREIRA 71

Em cristal doble em tons de verde e translúcido moldado, lapidado e facetado com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de
formato bojudo, decorado com motivos florais e enrolamentos vegetalistas estilizadas. Gargalo encastoado em prata portuguesa com pega lateral
recortada e vazada em voluta, decorada com motivos de arranjos florais em relevo e enrolamentos vegetalistas. Rolha com monture em prata com a
mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso calculado aprox: 240 gr.
Alt: 46 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26327
https://serralvesantiguidades.com/lote/27515
https://serralvesantiguidades.com/lote/26834
https://serralvesantiguidades.com/lote/27724
https://serralvesantiguidades.com/lote/26924
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PALITEIRO “OVELHA COM CHOCALHO AO PESCOÇO” 72

Em terracota moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico atribuível a Barcelos, trabalho popular português do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito em posição de observação, tendo ao pescoço chocalho em relevo, assente sobre base repuxada de formato
rectangular ao baixo. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso e pequenos desgastes na policromia.
Dim: 9,6x5,6x12 cm

Base Licitação: 15 €

TERRINA 73

Em porcelana moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo bojudo de formato circular com duas pegas
laterais, recortadas e vazadas em forma de tronco, assente sobre base circular repuxada, moldurada em dégradé. Tampa repuxada com pega
transversal recortada e vazada em forma de tronco. Decoração em tons de vermelho sobre fundo branco com frutos e ramagens em relevo,
interligadas entre si por faixas e frisos concêntricos. Marca por carimbo na base. Sinais de uso, terrina com cabelos no vidrado junto a uma das
pegas.
Marca Nº 25 em uso 1881-1921
Alt: 25 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 20 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 74

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica
recortada com frutos em relevo, ladeados no bordo por friso concêntrico em forma de tronco. Sinais de uso e fundo com pequeno opado junto á aba.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox:292,6 gr.
Diâm: 23,8 cm

Base Licitação: 150 €

QUATRO PEÇAS EM PRATA 75

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX, constituído por (2) duas taças, (1) cachepô e (1) base de garrafa. Decorações lisas e com
corações gravados, folhas de acantos, cartelas, motivos geométricos e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso, cachepô com pequenas
amolgadelas e base de garrafa vincada.
Contrastes: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contrastes:
Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrições gravadas em duas peças
[Reis, Joalheiro - Porto].
Peso total aprox: 299,4 gr.
Dim: 2,5x9 cm (Taça menor)
Dim: 3,3x11,4 cm (Taça maior)
Dim: 4,5x11 cm (Cachepô)
Dim: 2,3x17,2 cm (Base de garrafa)

Base Licitação: 120 €

PRATO 76

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em tons
de azul, castanho e verde sobre fundo branco, tendo ao centro uma espiral, ladeada por faixa concêntrica. Aba decorada por reservas com
elementos geométricos estilizados, intercalados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 23,7 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27543
https://serralvesantiguidades.com/lote/27564
https://serralvesantiguidades.com/lote/27150
https://serralvesantiguidades.com/lote/27227
https://serralvesantiguidades.com/lote/27676
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COLECÇÃO DE TRÊS FERROS DE ENGOMAR 77

“DOIS FERROS DE ENGOMAR” – Em ferro moldado, recortado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados com tampas
superiores de movimento ascendente e descendente para colocação interior do respectivo carvão com fecho frontal e um deles em forma de cabeça
masculina com términos em pegas em madeira maciça recortada, torneada e patinada. Sinais de uso, corrosão do tempo e uma das pegas com
faltas e defeitos.
Dim: 19,5x10,5x23 cm (Maior)
Dim: 22x9,9x19,5 cm (Menor)
“FERRO DE ENGOMAR” – Corpo em ferro moldado e patinado, encimado por pega recortada e vazada em voluta, trabalho português do séc. XIX-
XX. Sinais de uso e corrosão do tempo.
Dim: 9x9,2x12,9 cm

Base Licitação: 25 €

LAMPARINA DE CAPELA 78

Em vidro moldado em tons de azul com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Base recortada de formato circular de covo
acentuado, decorada com motivos florais em relevo, ladeados por concheados e volutas, assente sobre pés recortados e vazados em voluta. Aro
encimado por três suportes recortados e parcialmente vazados, decorados com enrolamentos vegetalistas, encimados por aro circular liso para
apoio do respectivo depósito em vidro moldado em tons de azul com término em tampa amovível repuxada, recortada e vazada com a mesma
decoração. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 284,2 gr.
Alt: 23 cm
Diâm: 13,4 cm

Base Licitação: 180 €

TINTEIRO DE MESA 79

Em porcelana moldada, relevada e facetada, fabrico possivelmente holandês do séc. XX. Corpo facetado de formato sextavado, decorado em vários
tons sobre fundo branco, representando paisagem campestre com casarios e figuras em cenas galantes, ladeadas por cisne. Topo com depósito
interior amovível em porcelana, encimado por tampa de formato circular. Sinais de uso.
Dim: 7x7x7 cm

Base Licitação: 15 €

PLACA COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DO “MARQUÊS DE POMBAL” 80

Em ferro moldado, moldurado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, moldurado em dégradé, tendo ao centro o
busto do Marquês de Pombal em relevo com a seguinte inscrição “Primeiro Centenário do Marquez de Pombal - 1882”. Verso com argola de
suspensão. Sinais de uso.
Diâm: 20,3 cm

Base Licitação: 25 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 81

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, assente sobre pés recortados e vazados com
términos em enrolamento. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada por medalhões encimados ao centro por cartelas ovais de movimento
convexo, intercaladas entre si por motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso e centro com pequenas
amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 287,7 gr.
Alt: 3 cm cm
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 140 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27044
https://serralvesantiguidades.com/lote/26857
https://serralvesantiguidades.com/lote/26997
https://serralvesantiguidades.com/lote/27352
https://serralvesantiguidades.com/lote/26984
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PAINEL COM OITO AZULEJOS EMOLDURADOS 82

Em cerâmica moldada e pintada, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos de formato quadrangular, decorados sobre vidrado em tons de azul
e amarelo sobre fundo branco com medalhões polilobados com motivos vegetalistas, ladeados por volutas e enrolamentos. Trabalho emoldurado.
Sinais de uso, restauros antigos, esbeiçadelas acentuadas preenchidas e desgastes na policromia.
Dim: 26x53 cm (Painel de azulejos)
Dim: 37,5x64,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

BRINQUEDO “THE ATOMIC ROBOT TOMMY” 83

Em matéria sintética policromada em vários tons e outros materiais “THE ATOMIC ROBOT TOMMY”, modelo Nº 1130, produzido em Hong Kong,
trabalho dos anos 70/80. Brinquedo de movimento accionado por pilhas com som espacial, rotação da cabeça, iluminação nos olhos, fala e segura
objectos com as mãos. Exemplar com caixa original. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 26x11,5x14 cm
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu correcto funcionamento.

Base Licitação: 15 €

SALVA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 84

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com
medalhões repuxados, ladeados por motivos florais em relevo, volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 418 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 32,5 cm

Base Licitação: 180 €

POLVORINHO 85

Em matéria córnea, trabalho possivelmente europeu do séc. XIX. Corpo em chifre, decorado com enrolamentos vegetalistas em tons de castanho e
negro sobre fundo azul com aplicações em latão e ferro. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 29,5x5,5x8,6 cm

Base Licitação: 20 €

LOTE DE CASCALHO EM PRATA PORTUGUESA 86

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX. Conjunto constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Dois (2) lavabos, três
(3) argolas de guardanapo, uma (1) concha, um (1) abre-cartas, uma (1) pena de escrita e uma (1) parte de uma pega tubular. Decorações diversas
com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, Brasão com Armas Reais Portuguesa, inscrições recortadas e vazadas Bebé etc.
Sinais de uso, faltas e defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contraste: Águia
833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 411 gr.
Dim: 7,8x12,4 cm (Lavabos)
Dim: 2,3x4,1 cm (Argola de guardanapo maior)
Dim: 1,8x4 cm (Argola de guardanapo menor)
Dim: 19,1 cm (Abre-cartas)

Base Licitação: 150 €

MOSTARDEIRA 87

Em forma de terrina com travessinha, em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica de “Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa”,
trabalho do séc. XX. Corpo sem decoração. Marca por carimbo e incisa na base. Sinais de uso.
Dim: 7x8,7x14 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27647
https://serralvesantiguidades.com/lote/26734
https://serralvesantiguidades.com/lote/26921
https://serralvesantiguidades.com/lote/27577
https://serralvesantiguidades.com/lote/27440
https://serralvesantiguidades.com/lote/27560
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FRUTEIRA DE PÉ ALTO 88

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizadas e caneladuras ovais, assente sobre fuste facetado com término
em base de formato circular. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no bordo.
Alt: 14,2 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA CIGARREIRA “MANUEL ALCINO & FILHOS” 89

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente,
decorada ao gosto do estilo “Art-Deco” com faixas concêntricas esmaltadas em tons de vermelho. Interior em madeira de mogno maciço com
acabamento envernizado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 335,4 gr.
Dim: 3,4x11x14,1 cm

Base Licitação: 200 €

ELEFANTE 90

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito com a tromba
levantada em posição de observação. Sinais de uso.
Dim: 19x15,7x30 cm

Base Licitação: 30 €

PALITEIRO “CÃO COM CESTA NA BOCA” 91

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, trabalho possivelmente inglês do séc. XX. A figura está representada sentada sobre as patas
traseiras em vulto perfeito com a cauda erguida, segurando com a boca um cesto de flores, assente sobre base recortada de formato rectangular ao
baixo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo negro, pintada à mão. Sinais de uso.
Dim: 8,5x3,2x6,5 cm

Base Licitação: 20 €

MONTURE EM PRATA PORTUGUESA 92

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval, recortado e vazado, decorado na frente e verso por cartelas recortadas,
interligadas entre si por frisos de movimento ondulado e grinaldas com flores e enrolamentos vegetalistas em relevo, assente sobre pés recortados,
ladeados por faixas esvoaçantes, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Pega tubular com términos em enrolamentos. Sinais de uso, taça
central omissa e um dos pés com faltas e defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1941 de João Joaquim Monteiro, registada em 1887, transferida para Monteiro & Filhos em 1949, sendo substituída a letra J por
M e para Monteiro & Filhos, Ldª em 1969 e cancelada e cancelada em 1969.
Peso aprox: 521,5 gr.
Dim: 11x14x23,7 cm (Base)
Dim: 39 cm (Altura total com a pega)

Base Licitação: 170 €

COMPOTEIRA DE PÉ ALTO 93

Em cristal translucido moldado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo de covo acentuado, decorado com motivos
florais estilizados lapidados, ladeados por caneladuras verticais e faixas concêntricas em dégradé, assente sobre fuste tubular com término em base
circular. Tampa repuxada com a mesma decoração, encimada por pomo esférico facetado. Sinais de uso.
Alt: 27 cm
Diâm: 14,8 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26943
https://serralvesantiguidades.com/lote/27139
https://serralvesantiguidades.com/lote/27012
https://serralvesantiguidades.com/lote/27541
https://serralvesantiguidades.com/lote/27426
https://serralvesantiguidades.com/lote/26980
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JARRA 94

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo espalmado de formato oval com duas pegas laterais em
forma de argola, assente sobre pés parcialmente esféricos. Corpo decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo na frente e verso arranjos
florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e borboletas. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e Manufactura.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 25 €

PULSEIRA DE SENHORA 95

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e cabochons de citrinos, trabalho português do séc.
XX-XXI. Corpo constituído por elos transversais de movimento convexo, interligados entre si por argolas e mesas ovais, encastoadas por cinco (5)
quartzos citrinos em talhe cabochon com término em fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,7 gr.
Compr: 19,5 cm

Base Licitação: 200 €

CAIXA PARA PÓ-DE-ARROZ 96

Em metal prateado e dourado com aplicações em matéria sintética em tons de negro, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular com
armação em metal, decorada por faixa concêntrica com motivos florais intercalados por enrolamentos vegetalistas em relevo. Tampa de movimento
ascendente e descendente, decorada ao centro por faixa vertical, decorada com motivos florais, encimada ao centro por fivela em relevo em metal
dourado. Interior com tampa superior espelhada com recipiente na base para o pó-de-arroz, encimado por tampa de abertura lateral. Marca incisa no
aro lateral [B&V]. Sinais de uso.
Diâm: 6 cm

Base Licitação: 25 €

ESTOJO COM CANETA ESFEROGRÁFICA “S. T. DUPONT” 97

Em prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,925/1000 de marca “ST. DUPONT” de fabrico francês, trabalho dos anos 80. Corpo
decorado por caneladuras verticais estriadas e facetadas, formando um padrão geométrico repetitivo. Tampa lisa e amovível com inscrição no bordo
“S.T. Dupont Paris - 925”, encimada por clip em metal com inscrição incisa [A9DP14]. Estojo original forrado exteriormente em pele tons de negro
com interior forrado a veludo em tons de castanho com inscrição [S. T. Dupont - Orfèvres a Paris] e certificado de garantia. Exemplar em óptimo
estado de conservação, nunca usada.
Compr: 13,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 98

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de covo pouco acentuado, decorado com cartela central gravada, ladeada por friso concêntrico de
movimento ondulado, encimado por volutas e enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas interligadas entre
si. Bordo recortado, decorado com caneladuras verticais, intercaladas entre si por volutas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984
Peso aprox: 516 gr.
Diâm: 34 cm

Base Licitação: 220 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26700
https://serralvesantiguidades.com/lote/27827
https://serralvesantiguidades.com/lote/27786
https://serralvesantiguidades.com/lote/26724
https://serralvesantiguidades.com/lote/26922
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PRATO 99

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra / Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de azul e rosa sobre fundo branco, tendo ao centro faixas concêntricas em dégradé. Orla decorada com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por faixas concêntricas, encimadas por volutas e enrolamentos vegetalistas, interligados entre si. Sinais de
uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 5 cm
Diâm: 35,5 cm

Base Licitação: 20 €

CHAVENA QUATRO PÉS 100

Peça Nº 11 do Clube de Coleccionadores, em porcelana moldada e relevada da Fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo profusamente
decorado a ouro sobre fundo branco com motivos vegetalistas e enrolamentos, volutas e reservas com padrão geométrico interior, encimado por
flores estilizadas. Reprodução de um original do Museu da Vista Alegre. Peça exclusiva para o ano de 1995 com o Nº 1163 de edição limitada de
2500 exemplares. Marca por carimbo no verso, sem certificado de autenticidade. Sinais de uso.
Alt: 8 cm

Base Licitação: 25 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 101

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado por faixa polilobada, intercalada
por parras e uvas gravadas, assente sobre pés recortados com a mesma decoração. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por parras
e uvas em relevo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 448,8 gr.
Alt: 3,4 cm
Diâm: 22,5 cm

Base Licitação: 180 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 102

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho popular português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão esquerda o livro dos ensinamentos, encimado pelo Menino Jesus e com a mão direita fechada em posição de segurar cruz
crucífera. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de ponta pendente com três nós, símbolos dos votos da pobreza,
castidade e obediência, deixando antever as pontas dos seus pés, calçados por sandálias. Indumentária de dobras turgidas, decoradas a ouro com
enrolamentos vegetalistas sobre fundo castanho, assente sobre base rectangular ao baixo, pintada com marmoreados em tons de vermelho. O
Menino Jesus está representado sentado de perna cruzada em vulto perfeito, apoiando o braço direito sobre o peito do Stº António e com a mão
esquerda sobre a sua perna. Sinais de uso e pequenos desgastes na policromia.
Alt: 18 cm (Escultura Stº António)
Dim: 20 cm (Altura total)

Base Licitação: 40 €

DECANTER 103

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho Português do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado com motivos
geométricos lapidados, formando um padrão geométrico repetitivo. Rolha lisa de formato semiesférico. Marcada a ácido na base (Atlantis). Sinais
de uso.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27609
https://serralvesantiguidades.com/lote/26802
https://serralvesantiguidades.com/lote/26991
https://serralvesantiguidades.com/lote/27630
https://serralvesantiguidades.com/lote/26821
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PAR DE COVILHETES DE BORDO RECORTADO 104

Em prata francesa com as respectivas marcas de garantia, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato bojudo e moldurados de formato
rectangular ao baixo, encimados no topo por monogramas possessórios gravados. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata francesa - Cabeça de minerva (1) do toque 0,950/1000 “Poiçons d´Argent - Tardy”, página número 199.
Peso aprox: 483,2 gr.
Dim: 6,1x15x24,3 cm

Base Licitação: 240 €

BUSTO DE NATIVO “ARTE-INDÍGENA” 105

Escultura em madeira de ébano maciço e entalhado, trabalho colonial português do séc. XX. Sinais de uso.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 106

Em porcelana moldada com monture em metal dourado, fabrico da Sevres, trabalho francês do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo em tons de
azul-cobalto, decorado com monture recortada e vazada em metal dourado com grinaldas intercaladas entre si por laçarotes, assente sobre base em
metal dourado, ornada com motivos vegetalistas em relevo. Gargalo encastoado com monture em metal dourado com a mesma decoração. Marca
por carimbo na base [MP - Sévres]. Sinais de uso.
Alt: 32,4 cm

Base Licitação: 20 €

SEIS CÁLICES PARA VINHO DO PORTO 107

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos parcialmente lisos, decorados por faixa concêntrica com troncos ladeados por parras e uvas
em relevo, assentes sobre bases repuxadas de formato circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 373,9 gr.
Alt: 9 cm

Base Licitação: 190 €

SEIS CÁLICES DE VINHO DO PORTO 108

Em cristal doble em vários tons, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos decorados por parras e uvas lapidadas,
intercaladas por reservas com flores interiores estilizadas, assentes sobre fustes facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de
uso.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 25 €

COVILHETE DE BORDO RECORTADO 109

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de formato oval de
covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por faixa concêntrica recortada com
concheados estilizados e volutas sobre fundo geométrico. Aba decorada com concheados em relevo, ladeados por motivos florais, enrolamentos
vegetalistas e friso concêntrico encordoado, Pintado à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Dim: 5,6x24,2x36,2 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27395
https://serralvesantiguidades.com/lote/27022
https://serralvesantiguidades.com/lote/26951
https://serralvesantiguidades.com/lote/26882
https://serralvesantiguidades.com/lote/26813
https://serralvesantiguidades.com/lote/27508
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PALITEIRO “GARÇA COM CESTO” 110

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, a observar cesto encanastrado com ovos,
assente sobre base repuxada de formato oval sobre fundo vegetalista, ladeada por faixa concêntrica lisa com término em pés recortados, ornados
com flores em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 269,7 gr.
Dim: 10x10,9x12,6 cm

Base Licitação: 270 €

ESCULTURA “CARRIÇA” 111

Em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Escultura representando carriça em
vulto perfeito sobre ramagem de árvore, em posição de observação a olhar para baixo e de cauda levantada. Sem decoração. Marca incisa na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Alt: 11,7 cm

Base Licitação: 25 €

MEDALHA “MONTEPIO GERAL” 112

MEDALHA COMEMORATIVA EM PRATA DOURADA - 1989.
ANV.: Na orla a inscrição: MONTEPIO GERAL — PORTUGAL.
Ao centro em relevo: Um pelicano estilizado - símbolo do Montepio Geral.
Por baixo, junto à orla a inscrição do autor: NIELS FISCHER.
REV.: Na orla a inscrição: 500 ANOS DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES.
Ao centro em relevo: O mapa-mundo em relevo, com as rotas traçadas pelas naus portuguesas.
Por baixo, junto à orla e à inscrição dos descobrimentos, as marcas da contrataria do Porto.
Exemplar com estojo original em veludo de tons azuis e certificado de autenticidade. Sinais de uso.
Metal: Prata dourada
Bordo: Liso com numeração
Edição: 0484 - 2000
Formato: Circular
Diâm: 50 mm
Toque: 835 ‰
Peso aprox: 65 gr.

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 113

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica
com flores e enrolamentos. Aba decorada por caneladuras verticais côncavas e convexas em relevo, encimadas por motivos de arranjos florais
gravados, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas, encimadas por concheados em relevo, intercalados por faixa moldurada. Bordo
recortado, ladeado por flores e enrolamentos, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 347,3 gr.
Alt: 7,3 cm
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 200 €

PRATO “PARRAS COM CACHO DE UVAS” 114

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica de Faianças Artísticas de Bordalo Pinheiro “Arte Bordalo” das Caldas da Rainha,
trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo verde, tendo ao centro ramagem em
relevo com parras e cacho de uvas. Marca incisa no verso [Arte Bordado - Portugal]. Sinais de uso.
Alt: 4 cm
Diâm: 19,3 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26750
https://serralvesantiguidades.com/lote/26804
https://serralvesantiguidades.com/lote/27589
https://serralvesantiguidades.com/lote/26344
https://serralvesantiguidades.com/lote/28035
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INVULGAR RESPLENDOR 115

Em prata portuguesa branca e dourada, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular, com trinta e dois raios septiformes no seu total, sendo
dezasseis em prata branca e dezasseis em prata dourada, dispostos em tamanhos alternados. Apresenta ao centro flor de tripa corola amovível,
com dezasseis pétalas pontiagudas e botão central em quartzos forrados e lapidados em tons de rosa e roxo. Dispõe de espigão central. Sinais de
uso.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [P-26]. Contraste da prata do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, atribuível ao ensaiador
António José de Sousa, usado segundo Laurindo Costa entre 1818-1836. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida,
possivelmente devido a desgastes acentuados [P-140], atribuível a Reynaldo dos Santos & Irene Quilhó a Antónia José Soares da Silva, conhecida
com contrastes P-14, P-15, P-16, P-17, P-23, P-26 e P-27, datável de c. 1783-1836.
Peso total aprox: 32,6 gr.
Dim: 8,58 cm
Dim: 10,7 cm (Altura total)

Base Licitação: 150 €

PRATO SOPEIRO 116

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons verde, azul, branco, roxo, laranja “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro peónia, ladeada por
motivos florais, enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Orla decorada por reservas com motivos de arranjos florais, intercalados com
motivos geométricos com flores interiores estilizadas. Bordo decorado por volutas interligadas entre si a ouro, ladeadas por frisos concêntricos.
Período yongzheng. Sinais de uso, cabelo na frente e verso do vidrado da aba e ínfimas esbeiçadelas no bordo.
Diâm: 22,5 cm

Base Licitação: 30 €

ESPELHO DE MESA “PEDRO BATISTA - PORTO” 117

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Moldura recortada e moldurada de formato rectangular ao alto, intercalada por concheados em relevo,
enrolamentos vegetalistas e fiadas peroladas, encimada no topo por florão com concheado em relevo, ladeado por volutas e perolados. Verso com
estrutura em madeira com suporte recortado e vazado e espelho central biselado. Sinais de uso e esbeiçadela no espelho no canto superior direito.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [Pedro
Batista - Porto].
Peso aprox: 351,5 gr.
Dim: 35x25,2 cm

Base Licitação: 200 €

CAIXA COM TAMPA 118

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e facetado de formato oval, decorado em vários
tons e a ouro sobre fundo azul e branco com motivos florais, ladeados por frisos concêntricos e enrolamentos vegetalistas a ouro. Tampa amovível
com a mesma decoração. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 14x11,7x14,5 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS PISAS-PAPEIS 119

Em vidro translucido moldado, trabalhos possivelmente portugueses do séc. XX. Corpos bojudos de formato circular, decorados interiormente em
vários tons com motivos florais. Sinais de uso.
Dim: 5x7,5 cm (Maior)
Dim: 3x4 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27798
https://serralvesantiguidades.com/lote/27277
https://serralvesantiguidades.com/lote/27726
https://serralvesantiguidades.com/lote/26931
https://serralvesantiguidades.com/lote/27056
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SALVA DE BORDO RECORTADO E VAZADO ESTILO MANUELINO 120

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba parcialmente lisa, recortada e vazada,
decorada ao gosto “Manuelino” com elementos arquitectónicos, arcos conopiais invertidos com términos vegetalistas e volutas, ladeados por friso
concêntrico encordoado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 381,9 gr.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 31,5 cm

Base Licitação: 220 €

PALITEIRO “CASAL DE GALINÁCEOS EM POSE DE GALAR” 121

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de verde, castanho, vermelho e preto, representando casal de galináceos em vulto perfeito em pose de galar, assente sobre base
repuxada de formato oval. Sinais de uso e restauros muito bem dissimulados.
Diâm: 8,5x5,7x9 cm

Base Licitação: 25 €

BUSTO DE MENINA 122

Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Busto de meio corpo, representando menina com caderno debaixo do
braço, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em pose de observação. Traja vestido cingido á cintura e touca sobre a cabeça.
Escultura assente sobre base quadrangular de cantos facetados em mármore em tons de branco e castanho. Sinais de uso e pequenas
esbeiçadelas na base, uma delas, acentuada.
Alt: 8,5 cm (Escultura)
Dim: 10 cm (Altura total da escultura com a respectiva base em pedra mármore)

Base Licitação: 25 €

INVULGAR RELÓGIO DE BOLSO 123

Caixa em aço de fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Caixa lisa e lacada a negro com numeração interior gravada [4127]. Máquina de movimento
mecânico accionada por corda manual com numeração gravada [835]. Mostrador esmaltado em tons de branco com quatro mostradores de
dimensões reduzidas com calendário, dia da semana, dia do mês, segundos e fases da lua, ladeados por numeração romana a negro, intercalada
entre si por perolados em dourado. A funcionar mas com paragens. Sinais de uso, pequeno cabelo no esmaltado do mostrador e mostrador dos
meses do ano a necessitar de revisão de relojoeiro.
Diâm: 6,5 cm
Nota: Todos os mostradores trabalham exceptuando o dos meses do ano.

Base Licitação: 200 €

PALITEIRO “CÃO” 124

De pequenas dimensões em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com a pata frontal esquerda levantada, ladeado por motivos florais e enrolamentos vegetalistas, assente sobre
base moldurada de formato rectangular. Sem decoração. Marca por carimbo a azul na base. Sinais de uso, faltas e defeitos na boca e cauda.
Marca Nº 20 em uso (1870-1880).
Dim: 5,7x2,8x6,9 cm
Nota: Na nossa modesta opinião, pensamos que o paliteiro acima referido mas de dimensões mais reduzidas, trata-se do paliteiro “cão com cesta na
boca”.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27148
https://serralvesantiguidades.com/lote/27477
https://serralvesantiguidades.com/lote/27049
https://serralvesantiguidades.com/lote/27388
https://serralvesantiguidades.com/lote/27525
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SEIS COPOS 125

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato tubular,
decorados por faixas verticais e transversais lapidadas, ornadas interiormente por caneladuras ovais lapidadas, formando um padrão geométrico
repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 13,9 cm

Base Licitação: 20 €

PULSEIRA DE SENHORA 126

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e pedras em lápis-lazúli,
trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos recortado e vazados interligados entre si, intercalados por seis (6) pérolas e duas (2)
pedras em lápis-lazúli. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,1 gr.
Compr: 19,5 cm

Base Licitação: 120 €

MOSTARDEIRA 127

Em forma de terrina com travessinha, em porcelana moldada e relevada, fabrico atribuível á fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX.
Decoração estampilhada e policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas,
filagens e complementos a ouro mate. Sinais de uso.
Dim: 8,5x1x cm

Base Licitação: 25 €

CANÍDEO DA RAÇA “DOG ALEMÃO” 128

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada deitada em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 13,5x11x26 cm

Base Licitação: 35 €

PALITEIRO “EQUÍDEO A PUXAR RODADO COM PIPO” 129

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando cavalo a galope a puxar rodado de carroça, encimado por pipo com torneira em relevo
no verso. Pipo perfurado no topo para colocação dos respectivos palitos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 269 gr.
Dim: 9x9,5x20 cm

Base Licitação: 270 €

DECANTER 130

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto,
decorado em todas as faces com caneladuras verticais lapidadas, intercaladas entre si, formando um desenho repetitivo. Rolha facetada de formato
esférico. Marcada a ácido na base. Sinais de uso.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27367
https://serralvesantiguidades.com/lote/27817
https://serralvesantiguidades.com/lote/27284
https://serralvesantiguidades.com/lote/27008
https://serralvesantiguidades.com/lote/27111
https://serralvesantiguidades.com/lote/26905
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BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 131

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII. Fundo parcialmente liso, decorado na orla por grinaldas vegetalistas, interligadas entre si, assente
sobre pés zoomórficos estilizados. Aba decorada por moldura recortada em dégradé, constituída por caneladuras largas transversais de movimento
côncavo e convexo, formando um movimento ondulado repetitivo com término em bordo recortado, decorado com flores estilizadas em relevo,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso, bordo com partes partidas e a necessitar de pequeno restauro.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-13). Contraste da prata de ensaiador do Porto João Coelho Sampaio do toque mínimo de
0,750/1000, registado em 1768, cujo original se conserva no Arquivo Histórico da Casa da Moeda, usado entre 1768 - c 1784. Marca de Ourives do
Porto não identificado - Fernando Moitinho de Almeida (P-463), conhecida com contrastes P-13, P-15 e P-16, datável de 1768-1804. Açucareiro,
cafeteiras (2), cálices (17), castiçais (22), colheres (13), gomil e lavanda, salvas (15) etc.
Peso aprox: 240 gr.
Alt: 2,8 cm
Diâm: 19,3 cm

Base Licitação: 200 €

TAÇA 132

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível à fábrica da Fervença, trabalho do séc. XIX. Corpo circular de
formato bojudo e de covo acentuado, decorado em tons de azul, amarelo, verde, castanho e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo
floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas, caneladuras verticais e de movimento oblíquo, formando um padrão geométrico estilizado, faixas e
frisos concêntricos. Bordo decorado por friso de movimento ondulado, ladeado por faixas concêntricas. Sinais de uso, partida, colada e fixada por
gatos, bordo com faltas e defeitos.
Dim: 12x29,5 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 133

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval, decorado ao centro por faixa concêntrica, ladeada por friso ondulado e motivos
florais em relevo. Orla decorada por caneladuras verticais de formato oval de movimento côncavo, intercaladas por enrolamentos vegetalistas,
assente sobre base oval moldurada. Aba decorada por concheados em relevo com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 514,7 gr.
Dim: 7x26x35,6 cm

Base Licitação: 260 €

PAR DE FIGURAS “MENINAS COM CESTOS” 134

Em porcelana moldada e relevada, trabalhos europeus do séc. XX. As figuras estão representadas de pé em vulto perfeito ricamente trajadas com a
mão direita sobre a cintura e com a esquerda sobre a pega do cesto de formato oval, decorado com caneladuras verticais incisas, encimadas por
grinaldas com motivos florais em relevo. Esculturas assentes sobre bases de formato oval, decoradas com ramagens e motivos florais em relevo,
Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco. Sinais de uso.
Dim: 12x5,8x11,5 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA 135

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular e de covo acentuado,
decorado por faixa concêntrica com losangos em dégradé, formando um padrão geométrico repetitivo, encimado por folhas estilizadas lapidadas.
Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 11,3 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27203
https://serralvesantiguidades.com/lote/27675
https://serralvesantiguidades.com/lote/27141
https://serralvesantiguidades.com/lote/27054
https://serralvesantiguidades.com/lote/26976


Leilão Dezembro 2022

Página 27 de 353

CAIXA GUARDA-JÓIAS 136

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de baú, profusamente decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas em
relevo, assente sobre pés moldurados. Interior forrado a veludo em tons de azul. Fechadura interior com chave original Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 600 gr.
Peso total: 620,6 gr. (Peso total com o respectivo forro interior em veludo)
Dim: 8x8,9x14,5 cm

Base Licitação: 300 €

PRATO DECORATIVO 137

Em chacota vermelha, moldada, relevada e vidrada, trabalho artesanal de Olaria de São Pedro do Corval em Reguengos de Monsaraz, trabalho
Alentejano do séc. XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado, profusamente decorado em vários tons sobre fundo branco, representando
paisagem Alentejana com casarios, ladeados por sobreiros, campos de trigo, moinho, motivos ornitológicos e figura em cenas do quotidiano
Alentejano. Aba decorada por frisos concêntricos. Exemplar assinado e datado. Verso com inscrição [Carrilho Lopes - S. Pedro do Corval -
Portugal] e numeração incisa “6”. Sinais de uso.
Alt: 4 cm
Diâm: 31,8 cm

Base Licitação: 20 €

PALITEIRO “CASAL DE GALINÁCEOS” 138

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. As figuras estão representadas de pé em vulto perfeito, estando o galo a segurar uma sombrinha
com a mão esquerda e a galinha a segurar com a mão esquerda uma cesta encanastrada. Figuras ricamente trajadas, assentes sobre base oval
com término em pés recortados e vazados em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 341 gr.
Dim: 12,5x8,3x9,2 cm

Base Licitação: 340 €

GRUPO ESCULTÓRICO 139

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada da fábrica Capodimonte, trabalho italiano do séc. XX. Grupo escultórico representando duas
figuras femininas ricamente trajadas com roupagem da época, estando uma dela representada de pé e em vulto perfeito a servir um chá e a outra
figura sentada em vulto perfeito sobre cadeirão com o braço esquerdo apoiado sobre mesa de pé de galo, encimada por arranjo floral. Esculturas
assentes sobre base oval repuxada, ornada com flores em relevo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com ornatos a ouro.
Marca por carimbo a azul na base. Sinais de uso e defeito no dedo indicador da figura feminina sentada.
Dim: 22x12,9x20,7 cm

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 140

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados e vazados. Aba decorada por caneladuras
verticais em dégradé, interligadas entre si por volutas, encimadas por concheados e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 584 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 37,2 cm

Base Licitação: 240 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26900
https://serralvesantiguidades.com/lote/27507
https://serralvesantiguidades.com/lote/26751
https://serralvesantiguidades.com/lote/26939
https://serralvesantiguidades.com/lote/27195
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COMPOTEIRA DE PÉ ALTO 141

Em cristal translucido moldado e gravado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com medalhões recortados, intercalados por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, encimado por tampa
repuxada com a mesma decoração, assente sobre fuste tubular com término em base de formato circular. Pomo da tampa lapidada de formato
esférico. Sinais de uso.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 142

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo de formato circular, decorado por faixa concêntrica recortada com concheados sobre fundo
perolado. Ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e fiadas verticais peroladas. Orla decorada por moldura em dégradé, constituída por
caneladuras transversais de movimento côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Aba decorada com concheados em relevo,
ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 814 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 35 cm

Base Licitação: 330 €

PRATO 143

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico do norte, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em
tons de azul, verde, amarelo e laranja sobre fundo branco, decorado ao centro por faixas em dégradé, ladeadas por motivos florais, enrolamentos
vegetalistas e frisos concêntricos. Aba com a mesma decoração. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo e da base com aba partida,
colada e fixada por gatos.
Alt: 5,2 cm
Diâm: 28,7 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “PALHAÇO COM CÃO” 144

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando palhaço em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos um arco, ladeado por cão
em pose de salto, assente sobre base circular repuxada e moldurada, decorada por faixa concêntrica com padrão geométrico, intercalado por flores
e perolados incisos com término em pés recortados e vazados. Topo da base parcialmente perfurada para colocação dos respectivos palitos. Sinais
de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 340,9 gr.
Alt: 14,5 cm
Diâm: 10,7 cm

Base Licitação: 340 €

PAR DE PRATOS SOPEIROS 145

Em porcelana moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XIX. Corpos de formato circular de covo acentuado,
decorados a negro sobre fundo branco com folhas recortadas, ladeadas por friso concêntrico em tons de castanho. Marcados a azul na base. Sinais
de uso.
Marca Nº 20 em uso (1870-1880).
Diâm: 23,6 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27088
https://serralvesantiguidades.com/lote/27194
https://serralvesantiguidades.com/lote/27512
https://serralvesantiguidades.com/lote/27112
https://serralvesantiguidades.com/lote/27555
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PALMATÓRIA DE BORDO RECORTADO COM APAGA PAVIOS 146

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por caneladuras verticais recortadas de
movimento côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo com término em bordo recortado. Corpo com fuste central facetado,
encimado por copo bojudo com a mesma decoração com término em arandela de bordo recortado. Fuste ladeado por aleta perfurada para
colocação do respectivo apaga pavios com término em forma de flor invertida. Pega lateral recortada em forma de [C], encimada no topo por apoio
de dedo. Sinais de uso, restauros antigos e pequenos defeitos.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-53). Contraste da prata de ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, José de
Almeida Brandão Aguiar Penetra, usada entre 1861-1867. Marca de Ourives com desgastes acentuados não permitindo a sua correcta atribuição.
Peso aprox: 366,7 gr.
Alt: 11 cm
Diâm: 15,5 cm

Base Licitação: 260 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 147

Em cristal doble em tons de verde e translucido, moldado e gravado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de covo acentuado, decorados por
faixas concêntricas com medalhões recortados, intercalados entre si por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados. Corpos
assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA MODERNISTA “MANUEL ALCINO E FILHOS” 148

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido de formato cónico invertido, assente sobre base circular repuxada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 337,3 gr.
Alt: 17,6 cm
Diâm: 14,1 cm

Base Licitação: 340 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 149

“SUB MUNDO” – Óleo sobre platex, representado figura feminina desnuda, com um grupo de figuras masculinas num ambiente social e em posição
de observação. Obra assinada e datada [M. Zongar? // 80]. Autor não identificado. Pintura bem conservada. Trabalho emoldurado.
Dim: 41x33 cm (Óleo)
Dim: 56,5x48,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

BOMBONIERE 150

Em vidro translucido moldado com aro, pega e tampa em metal, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixas
sobrepostas de movimento oblíquo, ornadas interiormente por círculos facetados, formando um padrão geométrico repetitivo. Corpo encimado por
aro circular em metal com tampa central repuxada com pomo torneado em forma de pináculo com término em pega recortada com términos em
enrolamento.
Sinais de uso.
Alt: 18,5 cm
Diâm: 12 cm
Dim: 24 cm (Altura total com a respectiva pega)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27204
https://serralvesantiguidades.com/lote/27091
https://serralvesantiguidades.com/lote/27125
https://serralvesantiguidades.com/lote/26896
https://serralvesantiguidades.com/lote/27287
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PULSEIRA DE SENHORA 151

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de ónix, trabalho português do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por quatro (4) contas de ónix. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 10 gr.
Compr: 20,2 cm

Base Licitação: 200 €

CANECA 152

Em faiança portuguesa do norte, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado em tons de azul, verde, amarelo e rosa sobre fundo
branco, tendo ao centro pássaro de asas abertas, ladeado por nuvens estilizadas e arranjos florais. Pega lateral recortada e vazada em voluta.
Sinais de uso, cabelos e esbeiçadelas no vidrado com mais incidência no bordo superior e inferior.
Alt: 15 cm
Diâm: 10,9 cm

Base Licitação: 25 €

ÚLTIMA CEIA DE CRISTO 153

Grupo escultórico em madeira de nogueira maciça, entalhada e patinada, trabalho português do séc. XX. Decoração realista, representando a
“Ultima ceia de Cristo”. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 17x19,4x49,5 cm

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 154

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo parcialmente liso de formato circular e de covo acentuado, decorado ao centro por cartela
recortada, ladeada por enrolamentos vegetalistas, volutas e motivos florais gravados, assente sobre pés recortados e vazados. Aba decorada com
motivos de arranjos florais em relevo, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 705,5 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 35,4 cm

Base Licitação: 320 €

BAILARINA ORIENTAL 155

Em porcelana desvidrada e polida (bisquit) moldada e relvada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em
vulto perfeito em pose de dança, assente sobre base de formato circular recortada. Sinais de uso. Marca incisa na base.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 30 €

DECANTER 156

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da Atlantis, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa
concêntrica com caneladuras verticais de topo recortado, encimado por gargalo facetado. Rolha facetada e lapidada em forma de pinha. Marcada a
ácido na base [Atlantis]. Sinais de uso.
Alt: 34,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27824
https://serralvesantiguidades.com/lote/27553
https://serralvesantiguidades.com/lote/27758
https://serralvesantiguidades.com/lote/27197
https://serralvesantiguidades.com/lote/26795
https://serralvesantiguidades.com/lote/28039
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ALIANÇA DE SENHORA 157

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado por
caneladuras oblíquas em relevo, intercaladas entre si por (31) trinta e um diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de
uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 2,7 gr.
Med: 16

Base Licitação: 300 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 158

Em cristal doble em tons de azul e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos ricamente decorados por frisos
concêntricos, encimadas por quadras gravadas, interligadas entre si por grinaldas vegetalistas, assentes sobre fustes facetados com términos em
bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 15,2 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 159

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo pouco acentuado. Aba ricamente decorada com caneladuras verticais recortadas
em forma de leque, encimadas por motivos florais em relevo com términos em enrolamento sobre fundo batido e perolados, ladeadas por frisos
concêntricos perolados de movimento ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 563,9 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 30,1 cm

Base Licitação: 340 €

PALITEIRO “GATO COM CESTO NA BOCA” 160

Em porcelana moldada, relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. O gato está representado sentado em vulto perfeito com um cesto
na boca, ornado no pescoço por laçarote. Sem policromia. Sinais de uso, esbeiçadela acentuada numa das patas e término do laçarote com faltas e
defeitos.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 25 €

RELÓGIO DE CAPELA 161

Em madeira de pau-santo maciço e faixeado, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado em forma de capela, encimado por dois pináculos
laterais torneados com porta central envidraçada, assente sobre base moldurada. Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual.
Mostrador em chapa encimada por faixa em papel em tons de branco com numeração romana a negro. A funcionar. Sinais de uso e molduras
frontais com fissuras nas junções de madeira.
Dim: 50,5x12,9x29 cm

Base Licitação: 40 €

PALITEIRO “CÃO COM OSSO” 162

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada sentada sobre as patas traseiras em vulto perfeito, notando-se uma torção
na cabeça em posição de observação, ladeado por taça e osso, assente sobre base recortada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 293,8 gr.
Dim: 8x10,8x10,5 cm

Base Licitação: 290 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27177
https://serralvesantiguidades.com/lote/27347
https://serralvesantiguidades.com/lote/27157
https://serralvesantiguidades.com/lote/27635
https://serralvesantiguidades.com/lote/27025
https://serralvesantiguidades.com/lote/26752
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CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA 163

Em estanho moldado, relevado, recortado e vazado, fabrico da “Shaw & Fisher” trabalho do séc. XIX. Corpo de formato bojudo, decorado com
caneladuras convexas, formando um desenho gomado repetitivo com quatro apoios laterais torneados, assente sobre pés recortados e vazados,
decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo. Pega recortada em voluta com isoladores em matéria sintética e bico em colo de cisne. Tampa
repuxada e encimada por pomo esférico com término em pináculo. Trempe repuxada de formato circular com lamparina central, ladeada por dois
suportes recortados e vazados em voluta, assente sobre pés de enrolamento. Inscrição incisa na base [SxF -34 /8 - Shaw & Fisher - 43 Suffolk
road - Sheffield - 1693]. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Dim: 41 cm (Altura total)

Base Licitação: 40 €

ESCULTURA “CARRIÇA” 164

Em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Escultura representando carriça em
vulto perfeito sobre ramagem de árvore, em posição de observação a olhar para baixo e de cauda levantada. Decoração desvidrada e policroma em
vários tons, pintada à mão. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Alt: 11,7 cm

Base Licitação: 30 €

TURIBULO 165

Em prata portuguesa moldada, recortada e vazada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo bojudo de formato circular, decorado com caneladuras verticais
de topo recortado, encimadas por faixa concêntrica, ornada por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, assente sobre base circular
repuxada, decorada por folhas de acanto. Corpo de bordo recortado, ladeado por aletas perfuradas, encimado por tampa recortada e vazada de
inspiração cupuliforme, decorada por concheados em relevo, ladeados por ramagens vegetalistas e volutas com término em guarda-mão com
correntes de suspensão, sendo a central que permite manualmente a elevação da mesma para colocação das respectivas brasas e incenso. Interior
com recipiente amovível em cobre. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 537,7 gr.
Dim: 25,5x12 cm (Turibulo)
Dim: (Altura total do turibulo com as respectivas corrente de suspensão)

Base Licitação: 350 €

JARRA ESTILO “GALLÉ” 166

Em pasta de vidro moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em tons de roxo e negro sobre fundo azul
com paisagem fluvial, ladeada por arvoredo exuberante, rochedos e enrolamentos vegetalistas. Assinada. Sinais de uso.
Alt: 9 cm
Diâm: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

BOMBONIERE ESTILO ART-DECO “MANUEL ALCINO E FILHOS” 167

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base circular repuxada. Tampa lisa e repuxada,
decorada por faixas concêntricas em dégradé com pomo esférico em pedra dura em tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 358,9 gr.
Alt: 19,5 cm
Diâm: 11,2 cm

Base Licitação: 360 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27001
https://serralvesantiguidades.com/lote/26809
https://serralvesantiguidades.com/lote/26995
https://serralvesantiguidades.com/lote/28042
https://serralvesantiguidades.com/lote/27123
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PAR DE COLUNAS 168

Em madeira de castanho maciço, torneado, entalhado e dourado, trabalhos portugueses do séc. XX. Fustes torneados em espiral, ladeados por
faixas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas entalhados, assentes sobre capitéis recortados de linhas côncavas e convexas, ornados por
enrolamentos vegetalistas e volutas entalhadas com términos em bases lisas de formato quadrangular. Sinais de uso.
Dim: 87,8x22,2,x22,2 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 169

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular e de covo acentuado, decorado na orla por caneladuras verticais largas e
recortadas, formando um padrão gomado repetitivo. Aba decorada por medalhões repuxados, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas
gravadas, intercaladas entre si por ramagens,término em bordo recortado, ornado com volutas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.010,4 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 41 cm

Base Licitação: 400 €

SEIS COPOS “NAPOLEÓNICOS” PARA CONHAQUE 170

Em cristal translucido moldado, lapidado e dourado, trabalhos franceses do séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados a ouro com a insígnia de
Napoleão, encimada por Coroa. Sinais de uso.
Alt: 11,4 cm

Base Licitação: 30 €

PRATO 171

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de castanho, verde, azul, rosa e vinoso, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas e faixas
concêntricas. Aba decorada por faixa e friso concêntrico, encimadas por folhas estilizadas, interligadas entre si. Sinais de uso e pequenas
esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 5,2 cm
Diâm: 28,7 cm

Base Licitação: 25 €

PULSEIRA DE SENHORA 172

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e safiras em cabochon, trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por elos espalmados interligados entre si, intercalados por cinco (5) caneladuras ovais, cravejadas ao centro por safiras em
cabochon com término em fecho de encartar. Sinais de uso.
Contraste: Cigarra - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 18,9 gr.
Compr: 19 cm

Base Licitação: 450 €

CONJUNTO DE CANETAS PARKER 173

Em prata de marca “Parker”, fabrico americano, trabalhos do séc. XX. Conjunto constituído por caneta de tinta permanente e esferográfica. Corpos
de formato cilíndrico, decorado por caneladuras verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo, encimados por clipes recortados
em prata dourada. Inscrições incisas nos bordos das tampas [Parker - Sterling - CAP & Barrel - U.S.A.]. Aparo em ouro amarelo contrastado (14k),
com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585/1000. Estojo original forrado exteriormente a tecido em tons de castanho e forrado
interiormente a seda em tons de beije com inscrição ao centro [Parker]. Sinais de uso.
Dim: 12,8 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim:12,7 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26914
https://serralvesantiguidades.com/lote/26778
https://serralvesantiguidades.com/lote/26947
https://serralvesantiguidades.com/lote/27611
https://serralvesantiguidades.com/lote/27820
https://serralvesantiguidades.com/lote/26723
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PALITEIRO “PERUA COM CRIAS” 174

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de verde, castanho, amarelo e azul, representado perua em vulto perfeito, ladeada por crias e cesto encanastrado com ovos no
seu interior, assente sobre base repuxada de formato ovalado. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado da base.
Dim: 10,5x11x8,3 cm

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA MODERNISTA “MANUEL ALCINO E FILHOS” 175

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e repuxado de formato rectangular ao baixo de covo acentuado. Aba levantada, decorada
nas extremidades por quadras, encimadas por aplicações de formato circular em matéria sintética. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 458 gr.
Dim: 2x21,8x26,9 cm

Base Licitação: 450 €

DECANTER 176

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo repuxado de formato cónico,
decorado com caneladuras verticais lisas e lapidadas de movimento espiralado, formando um desenho geométrico repetitivo. Rolha facetada de
formato cónico invertido. Marca a ácido na base. Sinais de uso.
Alt: 37 cm

Base Licitação: 25 €

CAFETEIRA 177

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo bojudo, decorado por caneladuras verticais largas de movimento espiralado, encimadas no
topo e na base por faixas concêntricas com caneladuras estriadas, assente sobre base circular repuxada com a mesma decoração. Tampa de
movimento ascendente e descendente com a mesma decoração com término em pomo em forma de pináculo. Bico recortado em colo de cisne,
decorado com enrolamentos vegetalistas em relevo e pega lateral em madeira de pau-santo maciça, recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 989,5 gr.
Alt: 35 cm

Base Licitação: 400 €

PALITEIRO “CÃO MÚSICO” 178

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico europeu do séc. XX. A figura está representada sentada sobre as patas traseira em
vulto perfeito, segurando com as patas frontais um acordeão. Apresenta colheira ao pescoço e chapéu sobre a cabeça. Decoração policroma em
vários tons sobre fundo branco com ornatos a ouro, pintada à mão. Parte superior do acordeão perfurada para colocação dos respectivos palitos.
Sinais de uso e desgastes na policromia a ouro.
Alt: 9,2 cm

Base Licitação: 25 €

CANECA PÉ DE CEBOLA 179

Em vidro translucido moldado, relevado, recortado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com motivos
florais estilizados lapidados com término em bocal recortado, assente sobre pés recortados. Pega lateral recortada e vazada em voluta, Sinais de
uso.
Alt: 24,8 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27481
https://serralvesantiguidades.com/lote/27129
https://serralvesantiguidades.com/lote/26902
https://serralvesantiguidades.com/lote/26779
https://serralvesantiguidades.com/lote/27536
https://serralvesantiguidades.com/lote/27636
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BILHETEIRA DE GRADINHA 180

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular, assente sobre pés recortados e vazados. Gradinha recortada, vazada e
serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 949 gr.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 32 cm

Base Licitação: 450 €

PALITEIRO “OPERÁRIO COM CARRINHO DE MÃO” 181

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico europeu do séc. XX. Figura masculina de ventre proeminente, representada de pé em
vulto perfeito em posição de empurrar um carrinho de mão com término em roda frontal, assente sobre base recortada. Traja polo abotoado com
dois bolsos frontais e chapéu sobre cabeça. Decoração policroma em vários tons com ornatos a ouro mate sobre fundo branco. Sinais de uso.
Dim: 9x3,4x8 cm

Base Licitação: 30 €

COMPOTEIRA DE PÉ ALTO 182

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizadas, encimado por tampa amovível repuxada, assente sobre fuste
facetado com término em base de formato circular. Pomo da tampa em forma de pinha com a mesma decoração lapidada. Sinais de uso e ínfima
esbeiçadela no bordo da compoteira.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 35 €

PALITEIRO “HERMES / MERCURIO” 183

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
apoiado sobre a perna direita, notando-se uma torção na cabeça em posição de observação, segurando com a mão esquerda um sacola e com o
braço direito erguido, segurando com a mão direita um bastão, ladeado por duas serpentes com término em asas “Caduceu”. Escultura assente
sobre plinto perfurado para colocação dos respectivos palitos e base quadrangular de saiais recortados, decorados com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas em relevo com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 312,2 gr.
Alt: 21,47x7,9x7,9 cm

Base Licitação: 300 €

ESPECIEIRO 184

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Fuste em forma de golfinhos alados em dupla face com os corpos
entrelaçados, ladeados por duas conchas recortadas de covo acentuado. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de
arranjos florais e ornatos a ouro mate. Pintado à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 13x7x15 cm

Base Licitação: 35 €

CANÍDEO DA RAÇA “POINTER” 185

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 26x13,5x31 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26880
https://serralvesantiguidades.com/lote/27538
https://serralvesantiguidades.com/lote/26942
https://serralvesantiguidades.com/lote/26766
https://serralvesantiguidades.com/lote/26800
https://serralvesantiguidades.com/lote/27005
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GALHETEIRO / ESPECIEIRO “TOPÁZIO” 186

Em prata portuguesa com galhetas, polvilhadores e mostardeira em vidro translucido moldado, facetado e lapidado, trabalhos do séc. XX. Corpo de
formato ovalado, encimado por gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por parras e uvas em relevo, assente sobre base moldurada em
dégradé com términos em pés recortados, ornados com motivos vegetalistas e enrolamentos em relevo. Base encimada ao centro por fuste
parcialmente torneado em forma de balaústre, ladeado por suporte recortado para apoio dos respectivos recipientes com término em pega
entrançada em forma de tronco com parras e uvas em relevo. Galhetas facetas em vidro translucido com rolhas esféricas facetadas. Polvilhadores e
mostardeira em vidro translucido moldado, decorados por caneladuras verticais, ladeadas por faixa concêntrica com motivos geométricos lapidados,
encimados por tampas perfuradas de roscar e de movimento ascendente e descendente. Sinais de uso e colher da mostardeira omissa.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso calculado aprox: 750 gr.
Dim: 27,5x15,5x16,5 cm

Base Licitação: 400 €

PAR DE CACHEPÔS 187

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados em tons de azul sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas com caneladuras verticais. Sinais de uso
e um dos cachepôs com defeitos no vidrado da base.
Alt: 22 cm
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 50 €

CONJUNTO DE TINTEIRO E AREEIRO 188

Peça Nº 6 do Clube de Coleccionadores, em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração a ouro sobre
fundo branco com grinaldas vegetalistas intercaladas por flores. Peças exclusivas, para o ano de 1990 com o Nº 1163 de edição limitada de 2500
exemplares, sem certificado de autenticidade. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 4,8 cm
Diâm: 7,9 cm

Base Licitação: 40 €

FLOREIRA DE GRADINHA 189

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, encimado ao centro por gradinha amovível recortada e
vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pernas recortadas de boa curvatura com términos em pés zoomórficos.
Bordo encimado por gradinha recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.129,4 gr.
Alt: 8 cm
Diâm: 29,2 cm

Base Licitação: 500 €

DECANTER MODERNISTA 190

Em cristal translucido moldado, fabrico da “Orrefors”, trabalho sueco do séc. XX. Corpo recortado de frente e verso facetado, formando bonitas
linhas assimétricas. Rolha recortada em forma de cartela. Assinado e numerado por extenso na base “Orrefors - Nº 2497”. Sinais de uso
Alt: 25 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26868
https://serralvesantiguidades.com/lote/27692
https://serralvesantiguidades.com/lote/26796
https://serralvesantiguidades.com/lote/27790
https://serralvesantiguidades.com/lote/26819
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ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XIX-XX) 191

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando arranjo floral com amores-perfeitos, trabalho provavelmente do pintor António José da
Costa. Obra assinada no canto inferior esquerdo [Costa]. Pintura com restauros antigos. Trabalho com moldura em madeira e gesso dourada,
apresentando vestígios de xilófagos.
Dim: 31,5x50 cm (Óleo)
Dim: 53,5x71,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “PASTOR” 192

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX, representando pastor em vulto perfeito recostado a
tronco de árvore com um carneiro a seus pés, segurando com a mão esquerda um cajado e com a direita um flauta. Traja calções cingidos á cintura
com casaca abotoada e chapéu de aba larga sobre a cabeça, assente sobre base quadrangular repuxada e facetada, simulando terreno com pedras
e folhagens em relevo com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 314,4 gr.
Dim: 15,5X9,7x9,5 cm

Base Licitação: 300 €

PAR DE CANUDOS 193

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato tubular, decorados em vários tons sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, rosa, negro, “rouge de fer” e da família rosa, representando vistas de jardim com cercas,
ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e troncos encimados por fénix em posição de observação. Reinado de Qianlong. Sinais de
uso, bordos com restauros antigos e esbeiçadelas.
Alt: 19,7 cm

Base Licitação: 40 €

JARRA 194

Em alabastro em tons de rosa com nuances em tons de negro, cinza e branco com monture em metal dourado, trabalho europeu, do séc. XIX-XX.
Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada e vazada em metal dourado com volutas e enrolamentos vegetalistas, ladeada
por duas cabeças de leão em relevo com argolas na boca. Corpo assente sobre base circular repuxada, decorada com caneladuras verticais incisas
e recortadas, ladeadas por faixas concêntricas com folhas de acanto em relevo com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Alt: 24,3 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO “ARTE-NOVA” 195

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de centro repuxado com monograma e data comemorativa gravada,
decorado por motivos florais em relevo, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas sobre faixa concêntrica com folhas de acanto estilizadas.
Orla decorada com caneladuras verticais parcialmente oblíquas de movimento côncavo e convexo, intercaladas entre si por reservas recortadas,
ornadas interiormente com caneladuras oblíquas em relevo, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas sobre fundo cinzelado. Aba
decorada por concheados em relevo, ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas com término em bordo recortado. Sinais de
uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 981 gr.
Alt: 5,2 cm
Diâm: 45,7 cm

Base Licitação: 490 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27382
https://serralvesantiguidades.com/lote/26762
https://serralvesantiguidades.com/lote/27350
https://serralvesantiguidades.com/lote/27098
https://serralvesantiguidades.com/lote/27193
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CANDEEIRO DE PÉ ALTO 196

Em pedra mármore torneada e moldurada em tons bege com nuances em tons de castanho e vermelho, trabalho português do séc. XX. Corpo
constituído por vários elementos torneados em forma de balaústre, sobrepostos entre si, assente sobre base circular, moldurada em dégradé. Topo
encimado por abajur, forrado a tecido em tons de bordeaux. Electrificado. Sinais de uso e pequena esbeiçadela na base
Alt: 128,5 cm (Candeeiro)
Dim: 156,5 cm (Altura total do candeeiro com o respectivo abajur)

Base Licitação: 50 €

TERRINA COM TRAVESSA 197

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalhos do séc. XX. Corpos decorados em tons de azul sobre fundo
branco com paisagens fluviais, ladeadas por juncos, pagodes, motivos ornitológicos, cercas de jardim, arvoredo exuberante, passadiços e figuras em
cenas do quotidiano oriental. Marcas por carimbo nas bases “Staffordshire”. Sinais de uso.
Dim: 17x16,5x24,5 cm (Terrina)
Dim: 23,5x29,4 cm (Travessa)
Dim: 19 cm (Altura total da terrina com a respectiva travessa)

Base Licitação: 40 €

QUEIJEIRA COM BASE EM PRATA PORTUGUESA 198

Em cristal translucido moldado e lapidado, assente sobre base em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Queijeira em cristal, decorada com
motivos florais estilizados lapidados, intercalados por enrolamentos vegetalistas, perolados e padrões geométricos, ladeados por faixa concêntrica
lisa com término em pega recortada e vazada em voluta. Base de bordo recortado e parcialmente vazada, decorada com medalhões ornados com
flores em relevo, intercalados por concheados. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 525,9 gr.
Dim: 21,5 cm (Altura total da queijeira com a respectiva base)
Diâm: 35 cm (Base)

Base Licitação: 500 €

DOIS ALMOFARIZES 199

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos bojudos de formato circular de covo acentuado, decorados
com aletas verticais recortadas, intercaladas por mascarões em relevo sobre fundo batido. Sinais de uso e desgaste acentuados do tempo.
Dim: 8x12 cm (Almofariz maior)
Dim: 7x10,1 cm (Almofariz menor)
Dim: 20,5 cm (Pilão maior)
Dim: 10,4 cm (Pilão menor)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27740
https://serralvesantiguidades.com/lote/26969
https://serralvesantiguidades.com/lote/27133
https://serralvesantiguidades.com/lote/27736
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COLECÇÃO DE MOEDAS DA REPÚBLICA PORTUGUESA 200

Colecção constituída por mais de {NOVECENTAS E QUARENTA MOEDAS}, em cupro-níquel, latão-níquel e bimetálicas. Conjunto numismático, no
qual passamos a descrever: [8] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1982}; Mundial de Hóquei 82; [11] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1992};
[6] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1993}; [50] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1994}; [8] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1995}; [9]
Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1996}; [5] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1997}; [9] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1998}; [6]
Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 1999}; [13] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 2000}; [3] Moedas em latão-níquel {1 Escudo - 2001}; [19]
Moedas em cupro-níquel {2$50 - 1977}. Alexandre Herculano; [12] Moedas em cupro-níquel {2$50 - 1982}. Mundial de Hóquei 82; [26] Moedas em
cupro-níquel {2$50 - 1983}. Fão 83; [3] Moedas em cupro-níquel {5$00 - 1977}. Alexandre Herculano; [9] Moedas em cupro-níquel {5$00 - 1982}.
Mundial de Hóquei 82; [22] Moedas em cupro-níquel {5$00 - 1983}. Fão 83; [40] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 1990}; [40] Moedas em latão-
níquel {5 Escudos - 1991}; [40] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 1992}; [40] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 1995}; [14] Moedas em
latão-níquel {5 Escudos - 1996}; [9] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 1997}; [9] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 1998}; [14] Moedas em
latão-níquel {5 Escudos - 1999}; [2] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 2000}; [2] Moedas em latão-níquel {5 Escudos - 2001}; [7] Moedas em
latão-níquel {10 Escudos - 1986}; [9] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1987}; [7] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1987}. Mundo Rural;
[14] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1988}; [15] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1989}; [35] Moedas em latão-níquel {10 Escudos -
1990}; [26] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1991}; [22] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1992}; [9] Moedas em latão-níquel {10
Escudos - 1996}; [6] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1997}; [8] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1998}; [12] Moedas em latão-níquel
{10 Escudos - 1999}; [4] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 2000}; [3] Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 2001}; [2] Moedas em cupro-
níquel {25 Escudos - 1977}. Alexandre Herculano; [10] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1981}. Região Autónoma da Madeira; [9] Moedas
em cupro-níquel {25 Escudos - 1982}. Mundial de Hóquei de 82; [16] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1981}. Ano Internacional do
Deficiente; [16] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1984}. 10.º Aniversário do 25 de Abril; [17] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1985}.
Fão 83; [16] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1985}. Ano Internacional da Criança - 79; [18] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1986}.
Portugal Europa; [16] Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1987}. D. João I - Cortes de Coimbra; [10] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos -
1981}. Região Autónoma da Madeira; [10] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1981}. Ano Internacional do Deficiente; [9] Moedas em cupro-
níquel {100 Escudos - 1985}. Poeta Fernando Pessoa; [15] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1985}. Batalha de Aljubarrota; [16] Moedas em
cupro-níquel {100 Escudos - 1985}. D. Afonso Henriques; [12] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1986}. XIII Mundial de Futebol – México 86;
[13] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1986}. X Aniversário da Autonomia Regional; [4] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1987}.
Pintor Amadeo de Sousa Cardoso; [9] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1987}. I série dos Descobrimentos Portugueses - Gil Eanes; [2]
Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1987}. I série dos Descobrimentos Portugueses - Nuno Tristão; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos
- 1987}. I série dos Descobrimentos Portugueses - Diogo Cão; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1988}. I série dos Descobrimentos
Portugueses - Bartolomeu Dias; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1989}. II série dos Descobrimentos Portugueses - Ilhas Canárias; [2]
Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1989}. II série dos Descobrimentos Portugueses - Madeira • Porto Santo; [2] Moedas em cupro-níquel {100
Escudos - 1989}. II série dos Descobrimentos Portugueses - Arquipélago dos Açores; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1990}. II série
dos Descobrimentos Portugueses - Navegação Astronómica; [3] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1990}. Restauração de Independência; [4]
Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1990}. Camilo Castelo Branco; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1991}. Antero de Quental; [2]
Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1995}. 1.º Centenário da Autonomia dos Açores; [2] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1995}. D.
António Prior do Crato; [2] Moedas em liga bimetálica {200 Escudos - 1994}. Lisboa 94 Capital da Cultura; [2] Moedas em liga bimetálica {200
Escudos - 1995}. 50.º Aniversário da ONU; [3] Moedas em liga bimetálica {200 Escudos - 1996}. XXVI Jogos Olímpicos de Atalanta; [12] Moedas
em liga bimetálica {200 Escudos - 1997}. Exposição Mundial de Lisboa (Expo 98 • Golfinho); [4] Moedas em liga bimetálica {200 Escudos - 1998}.
Expo 98; [1] Moeda em liga bimetálica {200 Escudos - 1999}. 50.º Aniversário da Unicef; [1] Moeda em liga bimetálica {200 Escudos - 2000}. Jogos
Olímpicos • Sidney; [13] Moedas em liga bimetálica {200 Escudos - 1991,1992,1997,1999,2000 e 2001}. Garcia de Orta; [2] Moedas em cupro-
níquel {200 Escudos -1991}. III série dos Descobrimentos Portugueses - Navegações para Ocidente; [2] Moedas em cupro-níquel {200 Escudos
-1994}. V série dos Descobrimentos Portugueses - D. João II • Príncipe Perfeito; [2] Moedas em cupro-níquel {200 Escudos - 1995}. VI série dos
Descobrimentos Portugueses - Afonso de Albuquerque • Malaca; [1] Moeda em cupro-níquel {200 Escudos - 1995}. VI série dos Descobrimentos
Portugueses - Ilhas das Especiarias • Malucas; [1] Moeda em cupro-níquel {200 Escudos - 1995}. VI série dos Descobrimentos Portugueses - Ilhas
de Solor e de Timor; [1] Moeda em cupro-níquel {200 Escudos - 1995}. VI série dos Descobrimentos Portugueses - Austrália; [4] Moedas em cupro-
níquel {200 Escudos - 1996}. VII série dos Descobrimentos Portugueses - Aliança Portugal • Reino de Sião; [4] Moedas em cupro-níquel {200
Escudos - 1996}. VII série dos Descobrimentos Portugueses - Macau; [4] Moedas em cupro-níquel {200 Escudos - 1996}. VII série dos
Descobrimentos Portugueses - Taiwan; [16] Moedas em cupro-níquel {250 Escudos - 1988}. XXIV Jogos Olímpicos de Seul; [20] Moedas em cupro-
níquel {250 Escudos - 1988}. Fundação de Portugal • Batalha de Ourique. Estado de conservação: {MBC // BELAS // SOBERBAS}.
Nota: As caixas expositoras aonde se encontram as moedas, não estão incluídas na referida colecção.

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “CHAFARIZ” 201

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando chafariz com fustes em forma de peixes alados, encimados por taça circular de covo
acentuado, ornada exteriormente por caneladuras verticais de movimento oblíquo com término bojudo ao centro, assente sobre base circular
repuxada e moldurada, decorada por faixas concêntricas com caneladuras oblíquas com términos em pés esféricos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 313 gr.
Alt: 16 cm
Diâm: 10,2 cm

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26353
https://serralvesantiguidades.com/lote/26755
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GARRAFA “APANHA-MOSCAS” 202

Em vidro translucido moldado, fabrico atribuível á fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato bojudo com gargalo repuxado e
fundo com abertura central repuxada, permitindo o seu enchimento interior com vinagre, assente sobre três pés moldados. Sinais de uso e tampa
omissa.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 50 €

PIERRE BONNET (SÉC. XX) 203

“CENA PASTORAL” – Placa em chapa esmaltada policroma de formato rectangular ao baixo e ligeiramente côncava, representando uma
reprodução de uma obra do pintor francês François Boucher. Placa com a inscrição do autor no inferior direito [P. BONNET // LIMOGES]. & na parte
inferior esquerda a inscrição [D'APRÈS F. BOUCHER]. Verso com etiqueta colada e a inscrição impressa [Émaux d'Art Limoges / Pierre Bonnet /
Meilleur Ouvrier de France / Limoges / France]. Pierre Bonnet foi considerado um dos maiores representantes do esmalte francês e um
verdadeiro mestre desta arte decorativa, Sinais de uso e em bom estado de conservação. Trabalho emoldurado.
Dim: 21,5x29,5 cm (Placa esmaltada)
Dim: 40,5x48,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

LAVANDA E GOMIL COM BRASÃO ECLESIÁSTICO 204

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Gomil parcialmente liso de formato bojudo, decorado na frente e verso
com brasão eclesiástico gravado, assente sobre base circular repuxada, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas. Pega lateral
recortada e vazada em voluta, encimada por figura feminina em relevo. Lavanda de bordo recortado de formato circular de covo acentuado,
decorado por brasão eclesiástico, ladeado por caneladuras de topo recortado e de movimento oblíquo, ornadas interiormente por enrolamentos
vegetalistas em relevo. Sinais de uso e gomil com pequena amolgadela na parte frontal.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 1.139 gr.
Alt: 21,2 cm (Gomil)
Dim: 3,9x26,9 cm (Lavanda)
Dim: 22 cm (Altura total do gomil com a respectiva lavanda)

Base Licitação: 450 €

PAPELEIRA ESTILO D. MARIA 205

Em madeira de panga-panga e pau-santo maciço, recortado e moldurado, trabalho português do séc. XX. Caixa de linhas direitas, constituída por
três gavetões e duas gavetas, decoradas com escudetes recortados em forma de losango e puxadores torneados, assente sobre pés recortados.
Tampo de rebater, mostrando a fábrica de linhas recortadas com sacrário central amovível, ladeado por onze gavetas e quatro escaninhos.
Interiores das gavetas malhetados. Bonita vergada de madeira. Sinais de uso, moldura lateral do topo omissa.
Dim: 98x44x92,5 cm (Fechada)
Dim: 98x74,5x92,5 cm (Aberta)

Base Licitação: 50 €

PAR DE PRATOS DE BORDO RECORTADO 206

Em porcelana japonesa, moldada e relevada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpos de formato circular de covo pouco acentuado, decorados sobre
vidrado com ricos esmaltes da paleta “Imari”, tendo ao centro pote bojudo com arranjo floral e enrolamentos vegetalistas, ladeados por duplo friso
concêntrico. Abas decoradas com reservas de motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, intercaladas entre si por cartelas e caneladuras
verticais largas de topo recortado. Verso decorado com rolos de pintura e objectos preciosos, ladeados por faixas esvoaçantes. Sinais de uso.
Alt: 3 cm
Diâm: 21,1 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27301
https://serralvesantiguidades.com/lote/26894
https://serralvesantiguidades.com/lote/26988
https://serralvesantiguidades.com/lote/27473
https://serralvesantiguidades.com/lote/27623
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PALITEIRO “PASTOR” 207

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostado a tronco de árvore com um carneiro a
seus pés, segurando com ambas as mãos uma flauta. Traja calções cingidos à cintura, presos por cinto de fivela larga, jaqueta abotoada e chapéu
de aba larga sobre a cabeça. Escultura assente sobre base circular repuxada e perfurada, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos
vegetalistas e motivos florais estilizados com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 317,6 gr.
Alt: 16 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 320 €

PAR DE CUSPIDEIRAS 208

Em cristal em tons de bordeaux moldado, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Cuspideira de formato circular de covo acentuado com
depósito bojudo na base, encimada ao centro por copo amovível. Sinais de uso.
Alt: 12 cm
Diâm: 14,1 cm

Base Licitação: 40 €

TOCHEIRO D. JOSÉ 209

Em madeira de castanho maciço, torneada, entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII. Fuste torneado em forma de balaústre,
ornado com enrolamentos vegetalistas entalhados, assente sobre base de formato triangular, ricamente decorada em todas as faces com
medalhões centrais com enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas e folhas de acantos, assente sobre pés moldurados em dégradé.
Decoração em tons de azul e a ouro, pintada á mão. Sinais de uso, restauros antigos, faltas e defeitos.
Alt: 66,5 cm

Base Licitação: 50 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 210

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia, trabalho do séc. do início do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixas concêntricas
recortadas e molduradas, ornadas interiormente com medalhões ovais em relevo sobre fundo batido, ladeados por enrolamentos vegetalistas em
relevo, assente sobre base circular repuxada, moldurada em dégradé. Inscrição incisa na base 833 - Lago. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 937,7 gr.
Alt: 28,3 cm

Base Licitação: 460 €

PRATO LADEIRO 211

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, castanho, amarelo “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro tronco ladeado por
ramagens com peónias, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e rochedos encimados por ave em vulto perfeito em posição de observação. Aba
decorada por faixa concêntrica recortada com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas sobre volutas espiraladas, intercaladas por
padrão geométrico e volutas. Período yongzheng. Sinais de uso.
Diâm: 22,4 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE LAVABOS COM BASE DE APOIO 212

Em vidro moldado, em tons de azul-cobalto, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Lavabos e bases de apoio de formatos circulares de
covos acentuados. Sinais de uso.
Alt: 10 cm
Diâm: 11,1 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26758
https://serralvesantiguidades.com/lote/27292
https://serralvesantiguidades.com/lote/27703
https://serralvesantiguidades.com/lote/27394
https://serralvesantiguidades.com/lote/27272
https://serralvesantiguidades.com/lote/27297
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ELEFANTE “MANUEL ALCINO” 213

Em prata portuguesa com as respectivas presas em matéria sintética, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito
com a cabeça e tromba levantada. Sinais de uso, uma presa partida e colada e outra omissa.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 577 gr.
Alt: 21,7x7x26 cm

Base Licitação: 350 €

ESTOLA COMPLETA EM PELE DE RAPOSA 214

Em pele de raposa em tons de cinza, castanho e branco com mola na parte inferior. Sinais de uso e em excelente estado de conservação.
Dim: 146x23 cm

Base Licitação: 40 €

CAIXA COSTUREIRA 215

Em madeira de mogno maciço, faixeado a olho-de-perdiz, trabalho possivelmente francês do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao baixo
com tampa de movimento ascendente e descendente, encimada por almofada estofada a veludo em tons de verde, ladeada por molduras em
dégradé, assente sobre pés quadrangulares. Topo com monograma possessório inciso. Interior amplo com espelho no verso da tampa. Chave
original. Sinais de uso.
Dim: 14,5x27,5x46,8 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO 216

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo profusamente decorado por cartelas recortadas com interiores repuxados, encimadas por
concheados, ladeados por volutas e reservas com motivos de arranjos florais sobre fundo batido. Bordo recortado, decorado com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas em relevo. Verso com argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.188,4 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 46 cm

Base Licitação: 480 €

OFICINA PORTUGUESA (SÉC. XVIII) - 217

“SANTO EREMITA” – Óleo sobre madeira de castanho, representando provavelmente São Jerónimo. O Santo está representado de meio corpo em
vulto perfeito, com a cabeça ligeiramente inclinada para a sua direita, de barbas longas encimada com auréola e com o olhar fixo para a trombeta no
dia do Juízo final “Tema hagiográfico de São Jerónimo”. Veste manto em tons de bordeaux, deixando antever o seu ombro esquerdo. Trabalho com
ligeira fissura na parte superior da placa de madeira e alguns vestígios de xilófagos na superfície pictórica da pintura. Moldura em madeira dourada
com vestígios de xilófagos acentuados.
Dim: 30,5x23,2 cm (Óleo)
Dim: 39,7x32 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

PALITEIRO “FRUTO” 218

Em faiança portuguesa do Norte moldada, relevada e perfurada, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e policroma em tons de verde,
castanho, rosa, azul, bege e vinoso, representando fruto ladeado por ramagens, assente sobre base repuxada de movimento convexo de formato
oval. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Dim: 7x6,5x9,2 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26885
https://serralvesantiguidades.com/lote/26731
https://serralvesantiguidades.com/lote/27353
https://serralvesantiguidades.com/lote/27191
https://serralvesantiguidades.com/lote/27408
https://serralvesantiguidades.com/lote/27484
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CAIXA PARA CHÁ COM BASE 219

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato oval, decorado por cartelas ovais, encimadas por grinaldas
vegetalistas, assente sobre base moldurada de formato oval com términos em pés de bolacha. Tampa de movimento ascendente e descendente
com a mesma decoração com pomo em forma de ananás. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.031,6 gr.
Dim: 17,5x17,5x20,5 cm

Base Licitação: 500 €

BAÚ EM PELE E PREGARIA 220

Em madeira maciça revestida a pele e pregaria com aplicações em couro gravado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular
ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, ricamente decorada com aplicações em couro lavrado, tendo ao centro o Brasão das
Armas Reais Portuguesas, ladeado por enrolamentos vegetalistas em pregaria. Cantos decorados com flores estilizadas em couro, encimadas e
ladeadas por pregaria. Base e laterais, decorados com flores, enrolamentos vegetalistas, volutas e iniciais possessórias em pregaria. Asas laterais
em ferro recortado e vazado em voluta. Frente com duas fechaduras frontais em ferro com as respectivas aldravas. Interior forrado a tecido em
vários tons com padrão floral, ramagens e motivos ornitológicos. Sinais de uso, pequena falta e defeito na aplicação em couro do brasão e
desgastes do tempo na pele.
Dim: 58x56,5x120 cm

Base Licitação: 60 €

CANECA PARA ÁGUA “TOPÁZIO” 221

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato cónico, ricamente decorado com motivos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas, encimado por aro com a mesma decoração com bocal em forma de mascarão e tampa de movimento ascendente e descendente com
término em pomo recortado. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada com motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 649,6 gr.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 650 €

POTRO 222

Escultura em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada
de pé de cauda levantada em vulto perfeito, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de observação, assente sobre base
recortada. Sem decoração. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 16,7x6,6x17 cm

Base Licitação: 50 €

INVULGAR SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 223

Escultura oca em prata e com cruz em ouro sem marcas de garantia, de extrema delicadeza e pormenor e de excelente execução, trabalho
português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda o livro dos ensinamentos encimado
pelo Menino Jesus e com a mão direita fechada em posição de segurar a cruz crucífera. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura
por cordão de ponta pendente com três nós, símbolos dos votos da pobreza, castidade e obediência, notando-se um avanço da sua perna direita,
deixando a descoberto os seus pés calçados por sandálias. Indumentária de dobras turgidas, ricamente decorada com enrolamentos vegetalistas,
perolados e volutas cinzeladas. O Menino Jesus está representado de pé em vulto perfeito de expressão graciosa, apoiando-se com o braço direito
sobre o ombro do Santo António e com a esquerda segura o mundo, encimado por cruz em ouro. Escultura assente sobre peanha em madeira de
pau-santo maciço, recortado e entalhado, decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo e convexo, ladeadas por molduras finamente
entalhadas, encimadas por enrolamentos vegetalistas e volutas com términos em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 294 gr.
Alt: 12,5 cm (Escultura)
Dim: 23,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva peanha)

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26987
https://serralvesantiguidades.com/lote/27742
https://serralvesantiguidades.com/lote/27124
https://serralvesantiguidades.com/lote/26830
https://serralvesantiguidades.com/lote/27671
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RELÓGIO DE PAREDE “A BOA REGULADORA” 224

Em madeira de pinho maciço, entalhado e patinado, produzido pela célebre fábrica de relógios “A Boa Reguladora - Famalicão”, trabalho do séc.
XX. Corpo facetado de formato oitavado com porta frontal envidraçada de formato circular de movimento ascendente e descendente, decorada por
faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos entalhados. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual.
Mostrador em chapa em tons de prata com numeração árabe a negro e inscrição [A Boa Reguladora - Famalicão]. A funcionar e com chave original.
Sinais de uso.
Diâm: 46,5 cm

Base Licitação: 50 €

PRATO LADEIRO 225

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de bordeaux, verde, laranja, castanho, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro flor, ladeada por
motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Orla decorada por faixa concêntrica com volutas estilizadas interligadas entre si, ladeadas por
duplo friso concêntrico. Aba com mesma decoração. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 50 €

ALFINETE DE LAPELA 226

Em ouro amarelo, só com marcas de ourives não identificado, trabalho possivelmente francês do séc. XIX-XX. Corpo decorado com flor central,
cravejada ao centro por (1) uma safira lapidada e friso concêntrico cravejado com (10) diamantes em talhe de brilhante antigo, ladeados por faixas
esvoaçantes, cravejadas no seu total com (40) quarenta diamantes em talhe rosa. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 7,6 gr.
Dim: 1,2x5,4 cm

Base Licitação: 700 €

MESA DE CENTRO 227

Em madeira de mogno maciço, entalhado, torneado e partes faixeadas a raiz de mogno, trabalho francês do séc. XIX-XX. Tampo recortado de
movimento ondulado e moldurado que acompanha as linhas da cintura, constituída por duas gavetas dissimuladas na frente e verso. Caixa assente
sobre pé de coluna central, torneada e entalhada por caneladuras convexas, formando um desenho gomado repetitivo e círculos concêntricos em
degradê, terminando em pés recortados em voluta com rodízios. Sinais de uso, folhas opadas e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 72x69x114,5 cm

Base Licitação: 100 €

ESCULTURA “CHAPIM B” 228

Em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Escultura representando
pássaro em vulto perfeito sobre tronco em posição de observação a olhar para baixo. Decoração desvidrada e policroma em vários tons, pintada à
mão. Marca incisa na base. Modelo criado em 1946. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no término da cauda.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 9,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27047
https://serralvesantiguidades.com/lote/27271
https://serralvesantiguidades.com/lote/27172
https://serralvesantiguidades.com/lote/27699
https://serralvesantiguidades.com/lote/26806
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SALVA DE BORDO RECORTADO 229

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de formato circular, decorado por faixa concêntrica recortada com motivos de
arranjos florais gravados sobre fundo batido, ladeados por enrolamentos vegetalistas e fiadas peroladas. Orla decorada por caneladuras transversais
de movimento côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Aba decorada com motivos florais em relevo, ladeados por
enrolamentos vegetalistas, volutas e concheados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.162,8 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 41,5 cm

Base Licitação: 550 €

TRAVESSA OITAVADA PARA CARNE 230

De grandes dimensões em faiança inglesa moldada, relevada e pintada, produção da fábrica “Dawenport”, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo
recortado e facetado de formato rectangular ao baixo de com sulcos de movimento espinhado incisos na pasta com término em cavidade côncava
para recolha do respectivo molho, assente sobre base interior parcialmente recortada. Decoração em tons de azul sobre fundo branco com
paisagem fluvial com imponente palacete de movimento arquitectónico, ladeado por montes com casarios, arvoredo exuberante, motivos florais,
enrolamentos vegetalistas e barco com figuras em cenas do quotidiano piscatório. Orla ladeada por faixa concêntrica encordoada. Aba decorada
com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas sobre fundo geométrico. Marca incisa na base “Dawenport”. Sinais de uso e verso com
pequenos cabelos no vidrado.
Dim: 39x51 cm

Base Licitação: 50 €

CANECA PARA ÁGUA 231

Em cristal translucido moldado e lapidado com armação em casquinha, fabrico da “Topázio”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo,
decorado por faixa concêntrica com motivos geométricos lapidados, formando um desenho repetitivo, assente sobre base recortada, decorada com
enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Topo encastoado com armação, ricamente decorada com motivos florais, enrolamentos vegetalistas
e volutas em relevo, ladeado por pega recortada e vazada em voluta. Pomo da tampa recortado em voluta. Sinais de uso.
Alt: 31 cm

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA MODERNISTA 232

Em prata portuguesa com escultura em pedra dura em tons de azul, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e parcialmente recortado de covo
acentuado, encimado no canto superior direito por escultura em forma de gato em pedra dura em tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 749,7 gr.
Dim: 26,9x28,2 cm

Base Licitação: 750 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 233

“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre cartão, representando vista do Rio Minho com barcos apoitados na margem, ladeado por campos agrícolas
verdejantes, arvoredo, estrada térrea e montanhas. Obra assinada no canto inferior direito [Alberto Sousa (Porto) • Cerveira]. Trabalho com
moldura em madeira dourada e passe-partout com veludo em tons de verde-escuro.
Dim: 18x26 cm (Pintura)
Dim: 34,5x42,4 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos e campestres. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma
impressionante luminosidade e harmonia. Ref. Biog. Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 27].
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol.} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26843
https://serralvesantiguidades.com/lote/27289
https://serralvesantiguidades.com/lote/26702
https://serralvesantiguidades.com/lote/27121
https://serralvesantiguidades.com/lote/27381
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ISQUEIRO PARA HOMEM “S. T. DUPONT” 234

Em plaque argent, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorado por caneladuras verticais lisas e estriadas, formando
um padrão repetitivo. Tampa superior de movimento ascendente e descendente com cartela frontal. Exemplar com inscrições incisas na base [S. T.
Dupont // Paris // Made in France // 83 KJB 96]. Isqueiro em excelente estado de conservação, sem uso e ainda embrulhado de origem em papel
celofane transparente com estojo original forrado a pele em tons de castanho e caixa de protecção em cartão litografado.
Dim: 6,2x3,7x1,1 cm

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA 235

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso com
términos recortados em volutas, encimadas por caneladuras oblíquas, cravejadas no seu total por (16) dezasseis diamantes em talhe de brilhante
com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,5 gr.
Med: 14

Base Licitação: 450 €

PRATO SOPEIRO OITAVADO 236

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, laranja “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro paisagem fluvial com pagodes,
ladeados por rochedos, arvoredo exuberante, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e junco com figuras em cenas do quotidiano oriental. Orla
decorada por duplo friso concêntrico, encimado por volutas de movimento ondulado. Aba decorada por reservas recortadas com motivos florais a
ouro, ladeadas por volutas, enrolamentos vegetalistas e borboletas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso
Diâm: 21,8 cm

Base Licitação: 50 €

BENGALA 237

Em madeira exótica torneada e patinada com castão em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Castão recortado, decorado com motivos florais
e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso, terminal do castão amolgado e ponteira omissa.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Compr: 86,4 cm

Base Licitação: 50 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 238

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica com volutas em relevo.
Orla decorada por caneladuras verticais de topo recortado, intercaladas por fiadas peroladas e enrolamentos vegetalistas em relevo, Aba decorada
por motivos de arranjos florais em relevo sobre fundo batido, intercalados entre si por faixas esvoaçantes e enrolamentos vegetalistas, assente sobre
base oval repuxada, encimada com flores em relevo com término em moldura em dégradé. Asa móvel recortada e moldurada, decorada com faixas
transversais recortadas, decoradas com motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 1.391,7 gr.
Dim: 11x31x43 cm
Dim: 33,5 cm (Altura total com a asa móvel em posição vertical)

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26715
https://serralvesantiguidades.com/lote/27179
https://serralvesantiguidades.com/lote/27268
https://serralvesantiguidades.com/lote/27302
https://serralvesantiguidades.com/lote/27424
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TERRINA “CABEÇA DE JAVALI” 239

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica de Faianças Artísticas de Bordalo Pinheiro “Arte Bordalo” das Caldas da Rainha,
trabalho do séc. XX-XXI. Decoração realista, vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco. Marca incisa no verso [Arte Bordado -
Portugal].
Sinais de uso.
Dim: 20,5x20,5x40,5 cm

Base Licitação: 75 €

PEDRO JORGE PINTO (1875-1945) 240

“PAISAGEM SINTRENSE” – Pintura a óleo sobre azulejo, representando vista da Serra de Sintra, com caminho, ladeado por muro, portal com
pináculos, arvoredo exuberante e zona montanhosa verdejante. Azulejo assinado no canto inferior direito [J Pinto]. Bem interessante este trecho
paisagístico, cheio de luz e cor, neste pequeno painel de azulejo, tão característico na cerâmica de Pedro Jorge Pinto. Bem conservado. Trabalho
com moldura lacada em tons de roxo e branco.
Dim: 14x14 cm (Azulejo)
Dim: 29,2x29,2 cm (Moldura)
Nota: José António Jorge Pinto – Pintor e professor do ensino Industrial na Escola António Arroio, nasceu a 20 de Setembro de 1875 em Lisboa, na
freguesia da Lapa e faleceu 9 de Setembro de 1945 em lisboa, na freguesia de Santa Maria de Belém. Frequentou a Academia Nacional de Belas
Artes onde foi discípulo do pintor Columbano e Veloso Salgado. Começa por se apresentar na 7ª Exposição do Grémio Artístico, 1897, com três
quadros a óleo. No ano seguinte repete a experiência com mais alguns óleos e um desenho e é-lhe atribuída uma menção honrosa. Várias vezes
galardoado pela SNBA, com primeiras medalhas em aguarela e desenho, segunda medalha em pintura e conquista a medalha de ouro na Exposição
Internacional do Rio de Janeiro, em 1922. Mas logo se dedica preferencialmente à cerâmica, primeiro na fábrica Constância, depois na de
Campolide. São de sua autoria numerosos painéis de azulejo de inegável interesse. Em Lisboa, podem ser vistos do interior e exterior da Leitaria A
Camponeza, de um quiosque no Cais do Sodré, do exterior do Museu Rafael Bordalo Pinheiro e das casas de banho públicas do Jardim
Constantino. Também lhe podem ser atribuídos outros painéis do período Arte Nova, em fachadas de Lisboa. José António Jorge Pinto foi
particularmente activo no final do século XIX e início do século XX.
Está representado no Museu de Arte Contemporânea, Museu da Cidade de Lisboa, Museu Municipal de Setúbal, Museu Martins Sarmento em
Guimarães e em colecções particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses [pág. 336-337] // Michael Tannock. [pág. 132].

Base Licitação: 100 €

ANEL DE SENHORA 241

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
parcialmente liso, decorado nas extremidades por reservas ovaladas, cravejadas no seu total com (22) vinte e dois diamantes em talhe de brilhante
com cerca de 0,02 (ct) cada, encimado por mesa circular de movimento côncavo e de aba levantada, cravejada no seu total com aproximadamente
com (100) cem diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct), com término em pérola de cultura em tons de cinza. Sinais de uso e pérola
com pequenas imperfeições de origem.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 18,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 1.600 €

MENINO JESUS 242

Escultura de pequenas dimensões de boa anatomia e pormenor em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX. A figura
está representada de pé em vulto perfeito com o braço esquerdo parcialmente flectido e com a mão direita semifechada em posição de segurar a
cruz crucífera. Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente esculpidos em finas estrias, resultando em
caracóis e madeixas soltas e onduladas, harmoniosamente elaboradas, encimados por resplendor flamejante em prata, encimado por vidro lapidado
em tons de vermelho. Escultura assente sobre base circular em madeira maciça torneada e entalhada, decorada com caneladuras verticais e folhas
de acanto com término em pés de bola. Sinais de uso, sujidade do tempo, faltas e defeitos nos dedos das mãos e dos pés.
Resplendor: Em prata, sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 3,6 gr.
Dim:
Alt: 13,5 cm (Escultura)
Dim: 24,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base e resplendor em prata)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27791
https://serralvesantiguidades.com/lote/28118
https://serralvesantiguidades.com/lote/27184
https://serralvesantiguidades.com/lote/27262
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POTE COM TAMPA 243

Em porcelana da china, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, ricamente decorado em tons de azul sobre fundo branco com flores de lótus, ladeadas
por enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos geométricos, formando um desenho repetitivo. Tampa de formato circular com a mesma
decoração. Sinais de uso.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 75 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 244

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de formato circular, decorado por faixa concêntrica recortada com motivos de
arranjos florais gravados sobre fundo batido, ladeados por enrolamentos vegetalistas e concheados. Orla decorada por caneladuras transversais de
movimento côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Aba decorada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos
vegetalistas, volutas e concheados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.436 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 44,5 cm

Base Licitação: 650 €

CASCHEPOT COM BASE 245

Em faiança portuguesa moldada, relevada, recortada, vazada e vidrada da fábrica de José Alves da Cunha, das Caldas da Rainha, trabalho do séc.
XIX-XX. Corpo de formato circular em forma de selha, vazada e recortada, com oito aduelas verticais, fixadas por dois arcos, decorado ao centro por
ramagem com folhagens de videira e cachos em relevo de movimento ondulado, assente sobre base do mesmo formato. Marcas incisas nas bases.
Sinais de uso e ligeiras esbeiçadelas no vidrado do cachepô, com mais incidência na base, apresentando três esbeiçadelas acentuadas no bordo
superior dissimuladas.
Alt: 21,5 cm
Diâm: 25,5 cm
Altura total: 23 cm

Base Licitação: 75 €

PEDRO OLAIO - FILHO (1930-2017) 246

“PAISAGEM FLORESTAL” – Óleo sobre platex, com vista de caminho e intenso arvoredo exuberante. Obra assinada e datada no canto inferior
esquerdo [Pedro Olaio (filho) • 963]. Trabalho com moldura em madeira dourada, com partes pintadas em tons de verde e branco.
Dim: 47,5x60,5 cm (Óleo)
Dim: 64x76,5 cm (Moldura)
Nota: Pintor nascido em Coimbra em 1930, de feições naturalistas, afirmando-se como espatulista e aguarelista. Artista com imensas exposições
individuais e colectivas a nível nacional e internacional. Está representado nos Museus Machado de Castro (Coimbra), Museu Regional da Guarda,
Museu da Marinha, Casa Museu Maria da Fontinha (Castro Daire), Fundação Dionísio Pinheiro (Águeda), Museu Municipal de Santos Rocha
(Figueira da Foz), Museu de Arte Moderna e em museus de Copenhaga, Estocolmo, Amesterdão, Barcelona, Madrid, Málaga, Leon, Haia, Londres,
Paris, Lyon, Marselha, e Luxemburgo e ainda no Bristol Community College Arts Center de Mass (Estados Unidos da América) e em inúmeras
colecções particulares. Foi premiado na Exposição de Artes Plásticas na Universidade de Filadélfia, bem como na Venezuela, México, Argentina,
Brasil e Japão. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.235] // Michael Tannock. [pág.117].

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27094
https://serralvesantiguidades.com/lote/26844
https://serralvesantiguidades.com/lote/27674
https://serralvesantiguidades.com/lote/28031
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CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 247

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por faixa concêntrica com caneladuras recortadas e
vazadas, interligadas entre si, encimadas por frisos concêntricos perolados em relevo, assente sobre base circular, moldurada em dégradé. Aba
decorada com elos ovais interligados entre si, encimados por concheados em relevo com término em bordo recortado, decorado com volutas e
enrolamentos vegetalistas em relevo. Asa móvel de formato tubular, encimada ao centro por cartela oval recortada, ladeada por motivos florais em
relevo e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 1.011,1 gr.
Alt: 11 cm
Diâm: 43 cm
Dim: 40 cm (Altura total do cesto com a asa móvel.

Base Licitação: 500 €

PAR DE PRATOS SOPEIROS OITAVADOS 248

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e um dos pratos com cabelo no vidrado do verso e pouco perceptível na
parte frontal e pequenas esbeiçadelas nos bordos.
Alt: 4 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 100 €

BONECA “KAMMER & REINHARDT” 249

Cabeça em porcelana desvidrada e polida (Biscuit), moldado, relevado e pintado, fabrico alemão do início do séc. XX. Rosto de traços bem
demarcados de expressão graciosa com olhos de movimento em vidro em tons de azul, ladeados por tranças laterais. Corpo em “Papier Maché”
com braços, mãos e pernas articuladas, pintadas em tons de creme. Marcas incisas no verso da cabeça [K&R- 22 - Germany - 8]. Sinais de uso e a
necessitar de novos elásticos para fixação dos braços e pernas, alguns desgastes na policromia, junto às nádegas e outras possíveis faltas e
defeitos.
Alt: 48,5 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA 250

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado, decorado ao centro o “Brasão de Armas do
Reino de Portugal”. Aba decorada por caneladuras recortadas, ornadas interiormente por losangos, encimadas por faixa concêntrica recortada de
movimento ondulado com perolados incisos, intercalados por flores-de-lis. Sinais de uso e em óptimo estado de conservação.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 654 gr.
Diâm: 32,2 cm

Base Licitação: 650 €

POTE COM TAMPA 251

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo encimado por tampa. Decoração vidrada
e policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Anshan” com reservas de motivos ornitológicos e arranjos florais, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas, flores estilizadas e volutas sobre padrão esponjado, ornatos e complementos a ouro mate. Pintado á mão. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 36 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26983
https://serralvesantiguidades.com/lote/27231
https://serralvesantiguidades.com/lote/27060
https://serralvesantiguidades.com/lote/27119
https://serralvesantiguidades.com/lote/26787
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PAR DE DECANTERS “STEPHENS” 252

Em cristal translucido moldado, recortado e lapidado, fabrico da “Stephens”, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato paralelepipédico ao alto,
decorados com caneladuras verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo. Rolhas de formato quadrangular. Marcadas a ácido
nas bases “Stephens”. Sinais de uso.
Alt: 27,8 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR DE SENHORA “TOPÁZIO” 253

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e cilindros de jadeíte, trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por missangas bojudas e argolas facetadas em ouro, intercaladas por cinco (5) cilindros em jadeíte com términos em forma
de pepita. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 35,1 gr.
Compr: 47,5 cm

Base Licitação: 500 €

PALITEIRO “PÊRA” 254

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX, representando pêra em relevo, ladeada por
ramagens, assente sobre base repuxada de formato oval. Sem decoração. Marca por carimbo na base.
Marca Nº 20 em uso 1870-1880.
Dim: 8x7x10,2 cm

Base Licitação: 50 €

ABEL SANTOS (1888-1963) 255

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre platex, com vista de ponte romana sobre ribeira, campos agrícolas com videiras, arvoredo e casarios, ladeados
por montes, provavelmente na região do Minho. Obra assinada no canto inferior direito [Abel Santos]. Pintura bem conservada. Trabalho
emoldurado. Moldura em mau estado de conservação com faltas, defeitos e xilófagos.
Dim: 53x38 cm (Óleo)
Dim:73,7x58,7 cm (Moldura)
Nota: Abel Raúl Antunes dos Santos – Nasceu em Lisboa a 20 de Novembro de 1888. Frequentou a Escola de Belas Artes do Porto. Discípulo de
Carlos Reis. Antigo professor do Liceu e Director da Escola Industrial de Portalegre, desde 1914 a 1931. Também exerceu funções de professor na
Escola Primária Superior, ajudando a formar outros docentes. Deixou a cidade de Portalegre e veio para o Porto, onde foi professor na Escola
Industrial Infante D. Henrique. Concorreu a várias exposições individuais em Lisboa, Porto, Guimarães e Portalegre. Premiado com segundas e
terceiras medalhas na Sociedade de Belas Artes. Abel Santos faleceu no Porto no ano de 1963. Está representado no Museu de Portalegre, Viseu e
Porto. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág.151] // Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 11].

Base Licitação: 150 €

TAÇA FRUTEIRA MODERNISTA “MANUEL ALCINO & FILHOS” 256

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato circular e de bordo ondulado, decorada por aplicações de formato
circular em matéria sintética. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 773,4 gr.
Alt: 7 cm
Diâm: 28,1 cm

Base Licitação: 750 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27030
https://serralvesantiguidades.com/lote/27809
https://serralvesantiguidades.com/lote/27518
https://serralvesantiguidades.com/lote/27096
https://serralvesantiguidades.com/lote/27138
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TRAVESSA OITAVADA 257

De pequenas dimensões em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao
baixo de cantos facetados e de covo acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer”
e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos
vegetalistas. Orla ornada com reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão
geométrico, motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Dim: 2,8x17,7x25 cm

Base Licitação: 100 €

PAINEL COM DOZE AZULEJOS 258

Em cerâmica moldada e pintada, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos de formato quadrangular, decorados em vários tons, com motivos
florais, vegetalistas, molúsculos gastrópodes e zoomórficos, sobre fundo branco. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no vidrado. Trabalho com
moldura lacada em tons de azul e branco.
Dim: 41,5x55,5 cm (Painel de azulejos)
Dim: 56,7x70,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA ½ MEMÓRIA 259

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800/1000, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por mesa transversal, percorrido por fiada cravejada no seu total com (8) oito diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct)
cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 3,4 gr.
Med: 18

Base Licitação: 450 €

PAR DE PEANHAS 260

Em madeira entalhada, pintada e estofada a ouro fino, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos recortados e vazados, decorados por
caneladuras verticais de movimento côncavo, ladeadas por perolados e folhas de acanto, assente sobre pés zoomórficos, ornados por enrolamentos
vegetalistas. Topos decorados com marmoreados em tons de vermelho e azul sobre fundo bege. Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos no ouro.
Dim: 13x11x15,2 cm

Base Licitação: 60 €

ERNST BRÖCKER (1893-1963) 261

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre tela, com vista de rio, ladeado por campos verdejantes, casarios e arvoredo exuberante. Obra assinada no
canto inferior direito [E. Bröcker // München]. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso, ricamente ornada com concheados e frisos
geométricos. Pintura bem conservada.
Dim: 51x90,8 cm (Óleo)
Dim: 66,5x106,5 cm (Moldura)
Nota: Ernst Böcker – Pintor nascido em Munique em 1893 e faleceu em Munique em 1963. Böcker distinguiu-se como paisagista, naturezas-mortas
e como intérprete de vários trechos citadinos. Foi um dos últimos importantes sucessores do pintor paisagista Josef Wenglein. Ref. Biog.
Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst. [Vol. 5 // Pág. 115].

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27246
https://serralvesantiguidades.com/lote/28124
https://serralvesantiguidades.com/lote/26346
https://serralvesantiguidades.com/lote/27402
https://serralvesantiguidades.com/lote/27455
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SERVIÇO DE JANTAR 262

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Este serviço de jantar é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: Vinte e quatro (24) pratos ladeiros, doze (12) pratos sopeiros, doze (12) pratos de sobremesa, doze (12) pratos para pão,
dois (2) covilhetes, uma (1) molheira, uma (1) saladeira, um (1) prato de acepipes, cinco (5) travessas de várias dimensões e três (3) terrinas de
várias dimensões. Corpos decorados a ouro e a negro com faixas e frisos concêntricos com enrolamentos vegetalistas sobre fundo em tons de bege.
Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Diâm: 24,8 cm (Prato ladeiro)
Diâm: 21,5 cm (Prato sopeiro)
Diâm: 19,5 cm (Prato de sobremesa)
Diâm: 15,3 cm (Prato para pão)
Dim: 2,8x9,8x20 cm (Covilhete)
Dim: 8,5x16x22,2 cm (Molheira)
Dim: 9,2x23x23 cm (Saladeira)
Dm: 3,5x30 cm (Prato para acepipes)
Dim: 4x30,6x39,4 cm (Travessa maior)
Dim: 2,7x22,4x28,4 cm (Travessa menor)
Dim: 15,5x25,5 cm (Terrina maior)
Dim: 13x20 cm (Terrina menor)

Base Licitação: 150 €

GALHETEIRO DE GRADINHA 263

Em prata portuguesa com dois polvilhadores para sal e pimenta e duas galhetas em vidro moldado e lapidado em tons translúcidos, trabalho do séc.
XIX-XX. Corpo de formato circular com gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados, encimada pelos
respectivos apoios para as galhetas, polvilhadores e rolhas, assente sobre base repuxada de formato circular com a mesma decoração. Fuste
central torneado em forma de balaústre com término em pináculo e pega recortada, vazada e serrilhada com a mesma decoração. Galhetas e
polvilhadores em vidro translucido moldado e lapidado com caneladuras verticais lapidadas. Rolhas lapidadas de formato esférico. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 1.087,7 gr.
Alt: 31 cm
Diâm: 19,2 cm

Base Licitação: 700 €

BENGALA 264

Em madeira exótica torneada e patinada, com castão em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX.XX. Castão recortado e vazado, decorado por
reservas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso e castão com pequena amolgada.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Compr: 92,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 265

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27741
https://serralvesantiguidades.com/lote/27109
https://serralvesantiguidades.com/lote/27342
https://serralvesantiguidades.com/lote/27234
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SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO “ARTE-NOVA” 266

Em prata Portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de centro repuxado, decorado com motivos florais em relevo, interligados
entre si por enrolamentos vegetalistas e volutas ao gosto do estilo “Arte-Nova”. Orla decorada por caneladuras transversais incisas, formando um
padrão geométrico repetitivo. Aba decorada com medalhões lisos e repuxados de formato oval, ladeados por motivos florais em relevo,
enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 1.303 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 46,5 cm

Base Licitação: 650 €

RELÓGIO DE MESA 267

Em madeira de mogno maciço recortado com partes faixeadas a raiz de mogno e entalhadas, fabrico inglês do séc. XIX. Corpo de formato
arquitectónico de topo recortado, decorado frontalmente com parras e uvas entalhadas com porta central e laterais envidraçados, assente sobre
base de linhas direitas com términos em pés de sapata. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Mostrador em chapa pintada
em tons de bege com numeração romana a negro e inscrição [JA.s DUFF & SON - Castle St. - London]. Exemplar com etiqueta em papel de
reparação em 1930. A funcionar. Sinais de uso e a necessitar de limpeza.
Dim: 45,5x17,5x35 cm

Base Licitação: 100 €

SALVADOR DALÍ (1904-1989) 268

“SEM TÍTULO” – Gravura a água-forte e água-tinta às cores sobre papel velin, com realço a tinta dourada. Obra assinada e numerada de uma série
limitada [97 // 250]. Gravura com picos de acidez acentuados. Sem certificado de autenticidade. Trabalho emoldurado.
Dim: 50x35 cm (Mancha total)
Dim: 64,2x49,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 120 €

ESCULTURA “ART-DECO” ANDORINHA EM VOO PERFEITO 269

Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XX. A figura está representada de asas abertas em vulto perfeito em posição de
voo, assente sobre ramagem estilizada e recortada em voluta com término em base de formato oval em pedra mármore em tons de negro. Inscrição
lateral em relevo [Made in France]. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas na base, uma delas mais acentuada.
Dim: 57X20X67,5 cm (Escultura)
Dim: 61,2 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 75 €

PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA 270

Em prata portuguesa com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalhos do séc. XVIII. Fustes parcialmente lisos em forma de balaústre,
ladeados por faixas concêntricas côncavas e peroladas, encimados por copos bojudos e arandelas peroladas que servem de apoio às velas, assente
sobre bases repuxadas de formato circular, molduradas em dégradé, encimadas por faixas concêntricas lisas e peroladas. Sinais de uso, desgastes
acentuados nas marcas de garantia e um dos castiçais sem marcas de garantia visíveis.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida, possivelmente o (L-26) - Contraste da prata de ensaiador de Lisboa do toque mínimo de
0,750/1000, não identificado, datável de c. 1750-1770. Marcas de Ourives não identificado “ML.I”.
Peso aprox: 753,4 gr.
Alt: 21,6 cm

Base Licitação: 750 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27192
https://serralvesantiguidades.com/lote/26952
https://serralvesantiguidades.com/lote/27362
https://serralvesantiguidades.com/lote/26912
https://serralvesantiguidades.com/lote/26345
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POTRO 271

Escultura em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada
de pé em vulto perfeito, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de se coçar, assente sobre base recortada. Sem
decoração. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 12,7x9,6x14 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA DE BORDO 272

Em madeira de nogueira e pau-santo maciço com embutidos em várias madeiras, trabalho Madeirense do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao
baixo de topo recortado com abertura total da tampa superior, formando um tampo de escrita rampeado, forrado a feltro em tons de verde. Tampos
de movimento ascendente e descendente com interiores amplos para colocação dos respectivos documentos. Topo compartimentado para dois
tinteiros, selos e apoio côncavo amovível para as respectivas penas de escrita, encimado por duas gavetas. Decoração embutida em várias
madeiras, tendo ao centro figura masculina sentada em vulto perfeito sobre carro de cesto ou tabogã, ladeado por dois carreiros, motivos florais,
faixas geométricas e enrolamentos vegetalistas. Tampa encimada por escudete recortado em forma de losango. Sinais de uso.
Dim: 12,2x43,2x50,7 cm (Aberta)
Dim:12,2x29x43,2 cm (Fechada)

Base Licitação: 75 €

PORTA GUARDA CHUVAS 273

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível á fábrica do Senhor de Além - Vila Nova de Gaia, trabalho do início
do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em tons de azul com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas,
borboletas, escaravelhos e aves, assente sobre base circular, moldurada em dégradé. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado da base, uma dela
com mais incidência.
Alt: 62,8 cm
Diâm: 24,1 cm (Base)

Base Licitação: 75 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 274

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX-XXI. Corpos
recortados em voluta, percorridos por fiadas transversais, cravejadas no seu total com (20) vinte diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01
(ct) cada com términos em (2) duas pérolas. Versos com fechos accionados por mola. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 8,5 gr.
Dim: 1,2x0,9 cm

Base Licitação: 550 €

PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 275

Em porcelana moldada e relevada, trabalhos franceses do séc. XIX-XX. Corpos recortados e espalmados, decorados em vários tons sobre fundo
branco, tendo ao centro motivos de arranjos florais em relevo, ladeados por faixas concêntricas e frisos perolados, assentes sobre bases
molduradas de formato oval. Corpos ladeados exteriormente por enrolamentos vegetalistas, volutas e motivos florais recortados e vazados com
ornatos a ouro, pintadas á mão. Sinais de uso, pequenos desgastes no ouro e pequeno cabelo no vidrado interior do bordo de uma das jarras.
Dim: 29x12,5x25 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26827
https://serralvesantiguidades.com/lote/27690
https://serralvesantiguidades.com/lote/27672
https://serralvesantiguidades.com/lote/26348
https://serralvesantiguidades.com/lote/27099
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ANTÓNIO CRUZ (1907-1983) 276

“PONTE DE LIMA” – Desenho a grafite sobre papel, representando em primeiro plano, vista de chafariz e numa perspectiva artística a Ponte
Romana. Em segundo plano vista da Igreja de Santo António da Torre Velha, ladeada por casarios e zona montanhosa. Obra com dedicatória,
assinada e datada no canto inferior direito [Ao Mestre Alberto // Of. António Cruz // 1965]. Desenho com ínfimos picos de oxidação. Trabalho
emoldurado.
Dim: 32x41 cm (Desenho)
Dim: 49,5x58,5 cm (Moldura)
Nota: António Amadeu Conceição Cruz – Pintor e escultor, nasceu no Porto, em 1907 e faleceu a 29 de Agosto de 1983. Frequentou o curso de
pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. António Cruz como pintor de aguarelas, foi considerado o maior aguarelista dos tempos
modernos, renovador de uma técnica e único na transposição para o papel da luminosidade nevoenta, húmida e misteriosa. Recebeu, entre outros,
os prémios José Tagarro, de desenho, em 1947, Henrique Pousão, de pintura, também em 1947, e Teixeira Lopes, de escultura, em 1948. Está
representado no Museu do Chiado (Lisboa), Soares dos Reis (Porto), Abade do Baçal (Bragança), José Malhoa (Caldas da Rainha), Grão- Vasco
(Viseu) e em importantes colecções particulares portuguesas e estrangeiras. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.175]
// Michael Tannock. [pág.55] // Inventário Desenhos / Aguarelas / Óleos. Câmara Municipal de Matosinhos-Abril de 1970. [pág. 54].

Base Licitação: 200 €

PULSEIRA DE SENHORA 277

Em ouro branco escovado e contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
constituído por elos batidos de formato transversal, interligados entre si por elos ovais, cravejados no seu total por (13) treze diamantes em talhe de
brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, com término em fecho de encartar, encimado lateralmente por aleta recortada e vazada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 13,6 gr.
Dim: 1x18,5 cm

Base Licitação: 1.100 €

MESA DE CHÁ “PÉ DE CHAMINÉ” 278

Em madeira de pau-óleo maciço com partes faixeadas, recortadas, molduradas, entalhadas e patinadas, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo
de movimento giratório de formato rectangular ao baixo com caixa interior compartimentada. Cintura parcialmente boleada, assente sobre pé de
coluna dita de “Chaminé”, com término em base moldurada e pés de enrolamento. Bonita vergada de madeira. Sinais de uso, sujidade, manchas e a
necessitar de pequeno restauro.
Dim: 75x41,4x84,5 cm (Fechada)
Dim: 73,5X83x84,5 cm (Aberta)

Base Licitação: 100 €

COLECÇÃO DE CINCO CANDEIAS DE AZEITE 279

Em metal amarelo moldado, recortado, vazado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Fustes de formato tubular com depósitos bojudos e
em forma de peixe, ladeados por bicos e respectivos apetrechos, assentes sobre bases circulares molduradas e repuxadas. Sinais de uso,
pequenas amolgadelas, algumas palas e apetrechos omissos.
Alt: 53 cm (Maior)
Alt: 17 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28123
https://serralvesantiguidades.com/lote/27168
https://serralvesantiguidades.com/lote/27383
https://serralvesantiguidades.com/lote/27701
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JESUS CRISTO CRUCIFICADO DE SUSPENSÃO 280

Escultura de pequenas dimensões em prata moldada e relevada, sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está
representada crucificada com a cabeça pendente sobre o lado direito com barba e longos cabelos ondulados e moldados em finas estrias, caindo
em madeixas soltas sobre as costas e o ombro direito. Cendal esvoaçante sobre a anca, preso por corda com nó de laçada com ponta pendente
sobre a perna direita e pés justapostos. Escultura aplicada sobre cruz em madeira de pau-santo maciço, decorada com terminais recortados e
facetados com términos em pináculos, encimada no topo por legenda com inscrição gravada [INRI] e caveira em relevo. Topo com termino em
argola de suspensão. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 47,2 gr. (Cruz em madeira de pau-santo com cristo crucificado, terminais, caveira, legenda e argola de suspensão)
Dim: 5,3x4,8 cm (Jesus Cristo)
Dim: 15,2x9 cm (Cruz)
Dim: 17 cm (Altura total da cruz com a argola de suspensão)

Base Licitação: 40 €

BULE DE CHÁ 281

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado na frente verso com reservas recortadas com
cartela central, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, assente sobre base circular repuxada, ornada por faixa concêntrica com
a mesma decoração gravada. Tampa repuxada, decorada com enrolamentos vegetalistas, encimados por motivos florais em relevo com término em
pomo torneado em forma de pináculo. Bico recortado em colo de cisne. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada com enrolamentos
vegetalistas em relevo, intercalada por isoladores em matéria sintética. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-78). Contraste da prata de ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, registado
por Guilherme Guedes Mancilha em 1877.01.27, ainda como ensaiador-substituto, cujo original se conserva no Arquivo Histórico da Casa da Moeda.
Datável de 1877-1881. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-515), de Augusto César Trindade Machado, citado em 1887 e
1892, conhecida com contrastes P-78, P-79, P-80, P-81, P-82 e P-83, bem como com a marca de título P-96, datável de 1877-1886. Açucareiro (2),
Alfineteira, apanha-migalhas, bules (3), cafeteiras (2), cálice, castiçais (2) etc.
Peso aprox: 1.492,2 gr.
Alt: 29 cm
Diâm: 18 cm

Base Licitação: 750 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 282

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e um dos pratos com cabelo no vidrado e pequenas esbeiçadelas nos
bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

GISELA BJÖRK (1946) 283

“NATUREZA-MORTA” – Acrílico sobre tela, representando composição de taça com frutos, copo com utensílios de pintura, chávena, livros e
candeeiro de leitura, sobre mesa ornamentada com toalha. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Gisela Björk // 2000]. Verso da obra,
com a seguinte inscrição na parte superior esquerda da tela, executado pelo cunho da autora [“Do atelier na Quinta da China (Aurélia de Sousa)
”, 2000 // acrílico S/tela // 100x100 // Gisela Björk]. Este trabalho esteve exposto na “CORDEIROS GALERIA • PORTO, NO ANO DE 2000”, aonde
figura num dos seus catálogos do mesmo ano. Moldura em madeira lacada a negro. Pintura bem conservada.
Dim: 100x100 cm (Obra)
Dim: 109x109 cm (Moldura)
Nota: Gisela Björk – Nasceu em Åbo, Finlândia, em 1946. Formação em Fisioterapia e Educação Especial. Frequência do Atelier de pintura do
AR.CO (Centro de Arte e Comunicação Visual), ENTRE 1980-1988. Licenciatura em pintura pela FBAUL (Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa).
Gisela Björk, teve com seu mestre o seu marido, Rogério Ribeiro, pintor, escultor e professor, já falecido em 2008. Exposições individuais: Porto em
1990, 1992 e 1997. Exposições colectiva: Lisboa em 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, etc. Porto em 1990. Estremoz em 1984. Paris em 1991.
Almada em 1993. Portimão em 1993. Festa do Avante em 1996, 1999, etc.

Base Licitação: 1.000 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27751
https://serralvesantiguidades.com/lote/27208
https://serralvesantiguidades.com/lote/27237
https://serralvesantiguidades.com/lote/27400
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PRATO 284

Em faiança portuguesa do norte moldada e relevada, fabrico Darque - Viana, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de negro e vinoso, tendo ao centro uma flor. Aba decorada por faixas concêntricas e friso de movimento ondulado, intercalado por
perolados. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no bordo. Marcado na base a vinoso [V.].
Alt: 2,8 cm
Diâm: 19,2 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 285

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XXI. Corpos em forma de
flor, cravejadas ao centro por (2) dois diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,25 (ct) cada, ladeados por faixas concêntricas, cravejadas
aproximadamente com (110) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Carneiro - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 1 de Janeiro de 2021.
Contraste: Coruja – Artigos de Ourivesaria cujo responsável pelo fabrico é desconhecido, substituindo a marca de responsabilidade, usada na
contrastaria de Lisboa a partir de 1 de Janeiro de 2021.
Peso total aprox: 11,7 gr.
Diâm: 1,5 cm

Base Licitação: 1.300 €

MESA PARA FAQUEIRO 286

Em madeira maciça de pau-santo recortado, entalhado e moldurado, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de formato rectangular ao baixo de
cantos facetados em pedra mármore em tons de branco com nuances em tons de cinza que acompanha as linhas da caixa, constituída por duas
gavetas, decoradas por molduras salientes com términos em esquadria e laterais almofadados aproveitados como elementos decorativos. Caixa
assente sobre pernas recortadas de boa curvatura, ricamente decoradas nos joelhos com enrolamentos vegetalistas entalhados com términos em
pés zoomórficos. Interior da primeira gaveta compartimentado. Ferragens recortadas em metal patinado. Boa patine e bonita vergada de madeira.
Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 75x53,5x109,5 cm

Base Licitação: 130 €

JÚLIO RESENDE (1917-2011) 287

“SEM TÍTULO” – Serigrafia a cores sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Resende // 93]. Edição de uma série limitada de 14 //
150. Exemplar bem conservado. Trabalho com moldura em madeira, lacada em tons de negro. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 46-47] // Michael Tannock. [pág. 59].
Dim: 69x49 cm (Mancha total)
Dim: 77x57,5 cm (Moldura)
Nota: Júlio Martins da Siva Resende – Pintor contemporâneo, nasceu no Porto a 23 de Outubro de1917 e faleceu a 21 de Setembro de 2011.
Discípulo de Alberto Siva, Joaquim Lopes, Dordio Gomes, Duco de la Haix e Othon Friez. Frequentou a Escola de Belas-Artes do Porto, obtendo de
seguida uma bolsa do Instituto de Alta Cultura. Das inúmeras exposições individuais, salientam-se, três exposições antológicas na Fundação
Calouste Gulbenkian (1989), no Museu Nacional do Rio de Janeiro (1990), e no Leal Senado em Macau. Foi galardoado com o Prémio Nacional da
Academia de Belas-Artes; o Prémio de Artes Gráficas na Xª Bienal de Arte de S. Paulo; a medalha de Prata na Exposição Internacional de Bruxelas.
Está representado no Museu Nacional Soares dos Reis; no Museu do Chiado; no Museu Calouste Gulbenkian; no Museu de Arte Moderna de S.
Paulo; e na sede da UNESCO, em Paris. Foi membro da Academia Nacional de Belas-Artes Portuguesa e da Real Academia das Ciências, das
Letras e das Belas-Artes belga. Recebeu o Grau da Ordem Militar de Santiago de Portugal e da Ordem de Mérito Civil do Rei de Espanha. Ref.
Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 46-47] // Michael Tannock. [pág. 59], com dois trabalhos reproduzidos a negro.
[Estampa Nº 232 e 233].

Base Licitação: 150 €

FIGURADO PORTUGUÊS 288

“MÚSICO DE BANDA” – Em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico atribuível a Barcelos, trabalho popular português do séc.
XX- A figura está representada de pé em vulto perfeito a tocar instrumento de sopro, assente sobre base quadrangular. Decoração policroma em
vários tons, pintada á mão. Sinais de uso.
Alt: 40 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27616
https://serralvesantiguidades.com/lote/27189
https://serralvesantiguidades.com/lote/27697
https://serralvesantiguidades.com/lote/27830
https://serralvesantiguidades.com/lote/27391
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PALITEIRO “SOL / LUA” 289

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Fuste estilizado em forma de mundo, ladeado por lua, encimado
por rosto sorridente, designando o sol. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais
de uso e em bom estado de conservação.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 10 cm

Base Licitação: 150 €

SANTA COROADA 290

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho do séc. XVII-XVIII. A figura está representada de pé em vulto perfeito em
posição de ter as mãos postas em oração. Rosto de traços suaves e de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente entalhados, caindo
sobre os ombros e costas em ziguezague. Traja túnica comprida cingida á cintura por faixa com nó de laçada com movimentos de drapeados e com
restos de policromia a ouro, notando-se um avanço da sua perna esquerda. Manto esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com ambos os
braços e véu sobre a cabeça, encimado por coroa. Sinais de uso, faltas, defeitos e desgastes acentuados no estofo e policromia.
Dim: 36 cm

Base Licitação: 150 €

SAMOVAR 291

Em metal prateado, moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo com duas pegas laterais recortadas e vazadas
em voluta com aplicações transversais torneadas em matéria sintética e torneira frontal com manípulo recortado, encimado por tampa amovível
repuxada com término em pomo esférico. Corpo assente sobre base moldurada em dégradé de formato rectangular ao baixo com términos em pés
semiesféricos. Sinais de uso e pequena amolgadela.
Dim: 43x33,5x35 cm

Base Licitação: 200 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA COM PENDENTES 292

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpos recortados e vazados em forma de ramagem com motivos florais cravejados no seu total com (168) cento e sessenta e oito rubis lapidados,
ladeados por enrolamentos vegetalistas, cravejados no seu total com (166) cento e sessenta e seis diamantes em talhe de brilhante com cerca de
0,01 (ct) cada. Versos com fechos accionados por mola. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 27,5 gr.

Base Licitação: 2.200 €

CANDEIRO DE TECTO DE NOVE LUMES 293

Em metal moldado, recortado, patinado e outros materiais, trabalho português do séc. XX. Fuste central de formato espiralado, ladeado por
correntes interligadas entre si, fixas ao topo e no aro exterior, decorado por reservas recortadas e vazadas com putis sentados em vulto perfeito em
posição de tocar tambor, ladeados por enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos. Parte central ornada por cinco faixas concêntricas em
dégradé, decoradas com missangas de vários formatos. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 85 cm
Diâm: 80 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27668
https://serralvesantiguidades.com/lote/27631
https://serralvesantiguidades.com/lote/27721
https://serralvesantiguidades.com/lote/27170
https://serralvesantiguidades.com/lote/26911
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ALIANÇA DE SENHORA 294

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
liso, cravejado no seu total com (84) oitenta e quatro diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,6 gr.
Med: 16

Base Licitação: 1.000 €

RELÓGIO DE CAIXA ALTA DA “BOA REGULADORA” 295

Em madeira maciça moldurada, torneada, lacada, pintada e dourada, fabrico da “Boa Reguladora”, trabalho português do séc. XX. Topo recortado
de formato arquitectónico, ladeado por quatro colunas torneadas, ornadas por capitéis, encimado no topo por pináculos torneados em metal
amarelo. Laterais com protecções recortadas e vazadas em metal, para ampliação do som e porta frontal recortada e envidraçada. Caixa
parcialmente lisa de formato rectangular ao alto com porta frontal recortada, assente sobre base moldurada em dégradé com términos em saiais
recortados. Decoração pintada á mão em tons bordeaux e em dourado sobre fundo lacado a negro com paisagem fluvial com juncos, pagodes
ladeados por arvoredo exuberante, montanhas, motivos ornitológicos, arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e ornatos geométricos em dourado.
Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual com mostrador recortado em metal, decorado com aplicações gravadas e em relevo
com motivos de enrolamentos vegetalistas, volutas, concheados e animais fantásticos com numeração romana a negro. Toque de horas, quartos e
meias horas com a melodia do Westminster / Ave-maria e inscrição “Reguladora”. Verso da máquina com inscrição incisa “Reguladora”. Verso com
instruções de bom funcionamento. A funcionar. Sinais de uso e pequenos desgastes no lacado.
Alt: 206x25,2x42,5 cm

Base Licitação: 150 €

COLAR DE SENHORA 296

Em ouro branco escovado e contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
constituído por elos batidos de formato transversal, interligados entre si por elos ovais, cravejados no seu total por (34) trinta e quatro diamantes em
talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, com término em fecho de encartar, encimado lateralmente por aleta recortada e vazada. Sinais de
uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 35,2 gr.
Dim: 1x45 cm

Base Licitação: 2.600 €

VITRINA 297

Em madeira de nogueira maciça e faixeada a raiz de nogueira, moldurada, recortada e entalhada de excelente marcenaria portuguesa, trabalho do
séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com portas e laterais parcialmente envidraçados, decoradas com reservas recortadas e molduradas,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas entalhadas, assente sobre saiais recortados e entalhados com pernas de boa curvatura,
decoradas nos joelhos com enrolamentos entalhados. Costas estofadas em capitonê em seda em tons de branco. Interior compartimentado por três
prateleiras em vidro translucido. Electrificada. Bonita vergada de madeira e boa patine. Ferragens recortadas em metal patinado. Sinais de uso e em
excelente estado de conservação.
Dim: 173,5x43,5x106,5 cm

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27181
https://serralvesantiguidades.com/lote/26738
https://serralvesantiguidades.com/lote/27169
https://serralvesantiguidades.com/lote/26907
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SÉRIE DE MOEDAS COMEMORATIVAS : ECU (UNIDADE MONETÁRIA EUROPEIA)
EDIÇÃO ESPECIAL DE TRÊS MOEDAS • UMA EM OURO • UMA EM PRATA E UMA
EM CUPRO-NIQUEL.

298

PORTUGAL E OS NOVOS MUNDOS - PEDRO ALVARES CABRAL. 1996.
{UMA MOEDA EM OURO}, COM O VALOR FACIAL DE «200 ECU».
ANV.: Ao centro: Logotipo moderno alusivo aos descobrimentos, com a Rosa-dos-ventos inserida ao centro, ladeado por o Escudo das Armas
Portuguesas, cercada por 12 estrelas e uma Nau portuguesa. Por baixo dos pontos cardeais a data da emissão: 1996. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: PORTUGAL. Orla inferior com o valor facial dentro de friso: 200 ECU.
REV.: Ao centro: Busto de Pedro Álvares Cabral, virado para a esquerda, ladeado por uma caravela Portuguesa. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: EUROPA E OS NOVOS MUNDOS. Orla inferior com a inscrição dentro de friso: PEDRO ALVARES CABRAL.
Metal: Ouro // Proof
Toque: 916,6 ‰
Estado: Flor de Cunho
Formato: Circular
Bordo: serrilhado
Diâm: 23,5 mm
Peso aprox: 8,485 gr.
{UMA MOEDA EM PRATA}, COM O VALOR FACIAL DE «25 ECU».
ANV.: Ao centro: Logotipo moderno alusivo aos descobrimentos, com a Rosa-dos-ventos inserida ao centro, ladeado por o Escudo das Armas
Portuguesas, cercada por 12 estrelas e uma Nau portuguesa. Por baixo dos pontos cardeais a data da emissão: 1996. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: PORTUGAL. Orla inferior com o valor facial dentro de friso: 200 ECU.
REV.: Ao centro: Busto de Pedro Álvares Cabral, virado para a esquerda, ladeado por uma caravela Portuguesa. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: EUROPA E OS NOVOS MUNDOS. Orla inferior com a inscrição dentro de friso: PEDRO ALVARES CABRAL.
Metal: Prata // Proof
Toque: 925 ‰
Estado: Flor de Cunho
Formato: Circular
Bordo: serrilhado
Diâm: 37 mm
Peso aprox: 28 gr.
{UMA MOEDA EM CUPRO-NIQUEL}, COM O VALOR FACIAL DE «2½ ECU».
ANV.: Ao centro: Logotipo moderno alusivo aos descobrimentos, com a Rosa-dos-ventos inserida ao centro, ladeado por o Escudo das Armas
Portuguesas, cercada por 12 estrelas e uma Nau portuguesa. Por baixo dos pontos cardeais a data da emissão: 1996. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: PORTUGAL. Orla inferior com o valor facial dentro de friso: 200 ECU.
REV.: Ao centro: Busto de Pedro Álvares Cabral, virado para a esquerda, ladeado por uma caravela Portuguesa. Orla superior com a inscrição
dentro de friso: EUROPA E OS NOVOS MUNDOS. Orla inferior com a inscrição dentro de friso: PEDRO ALVARES CABRAL. Exemplares em caixa
de madeira original da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Interior forrado a papel aveludado de tons azuis, com três compartimentos circulares em
baixo relevo para colocar as respectivas moedas. Com certificado de garantia.
Metal: Cupro-niquel // B.N.C.
Estado: Flor de Cunho
Formato: Circular
Bordo: serrilhado
Diâm: 34 mm

Base Licitação: 250 €

PRATO / COVILHETE OITAVADO 299

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas, ladeadas
por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada com reservas, intercaladas por flores
e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e enrolamentos
vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 4,3 cm
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27598
https://serralvesantiguidades.com/lote/27240
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RARO E INVULGAR RELÓGIO ECLESIÁSTICO 300

Caixa dupla em prata, sem marcas de garantia, trabalho possivelmente europeu do séc. XIX. Corpo recortado em forma de cruz, decorada
lateralmente com enrolamentos vegetalistas e volutas, encimada na frente e verso por tampas recortadas e vazadas de movimento ascendente e
descendente, ornadas por cruz ao centro, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas com término em argola de suspensão. Máquina de
movimento mecânico accionada por chave. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração árabe a negro, ladeado por enrolamentos
vegetalistas e paisagem campestre na base com Jesus cristo representado de pé em vulto perfeito com a mão esquerda aberta em posição de
alimentar dois pássaros, assentes sobre ramagens. A funcionar. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 92 gr. (Caixa de relógio em prata com a respectiva máquina).
Dim: 6,7x4,4 cm (Cruz)
Dim: 8,3 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 250 €

CASAL DE PATOS BRAVOS 301

Esculturas em porcelana desvidrada e polida (Bisquit) de intenso gestualismo e pormenor da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. As figuras
estão representadas de asas abertas em vulto perfeito em posição de voo, assentes sobre bases recortadas, sem policromia. Marcas incisas na
base.
Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 18,3x20,2x21 cm (Maior)
Dim: 18x23x21 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

JARRA MODERNISTA “MANUEL ALCINO E FILHOS” 302

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato tubular, assente sobre pés circulares. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 866 gr.
Alt: 25,5 cm
Diâm: 14,5 cm

Base Licitação: 860 €

PALITEIRO “ROMÃ” 303

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico provavelmente da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Corpo em forma de
romã com ligeira abertura ao centro, deixando a descoberto as grainhas interiores, assente sobre base recortada em forma de ramagem. Decoração
policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada à mão. Sinais de uso.
Sem marca (1870-1880).
Alt: 8,5 cm

Base Licitação: 120 €

CÉSAR NETTO (1944) 304

“NOCTURNO PARISIENSE” – Óleo sobre tela de pendor estilizado e espatulado, com vista de avenida e casarios em noite chuvosa, carruagem e
imensas figuras em cenas do quotidiano parisiense. Obra assinada no canto inferior direito [César Netto]. Bela e interessante obra de Cesar Netto,
numa mágica paleta cheia de luz, com o seu brilho florescente na penumbra da noite. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso,
apresentando pequenos defeitos.
Dim: 81,3x116,3 cm (Óleo)
Dim: 98,5x133,5 cm (Moldura
Nota: César Netto – Pintor, nasceu na freguesia da Sé, Concelho do Porto, em 1944. Frequentou o curso de pintura e escultura E.A.D.S.R. onde foi
discípulo de Isolino Vaz, António Fernandes e do mestre António Cruz. Possuí uma vasta obra, encontra-se representado em várias colecções
particulares, câmaras municipais e outras entidades públicas.

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27593
https://serralvesantiguidades.com/lote/26825
https://serralvesantiguidades.com/lote/27120
https://serralvesantiguidades.com/lote/27533
https://serralvesantiguidades.com/lote/26888
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LOUCEIRO ESTILO D. MARIA COM ESTIRADORES 305

Em madeira de mogno maciço e faixeado, trabalho português do séc. XX. Corpo superior com cimalha moldurada em dégradé, constituído por duas
portas envidraçadas com aranhas de sessão geométrica, utilizadas com elementos decorativos. Corpo inferior constituído por duas gavetas
superiores, encimadas por estiradores e duas portas almofadadas, ladeadas por finas molduras em dégradé, assente sobre base moldurada e
recortada. Parte superior compartimentada com três prateleiras e a parte inferior com uma prateleira central. Ferragens e escudetes em metal
patinado. Sinais de uso.
Dim:225,3x50x127 cm

Base Licitação: 300 €

IMPONENTE CRISTO EM MARFIM “CÍNGALO-PORTUGUESA”, COM CRUZ E
ORATÓRIO D. JOSÉ 306

“CRISTO EM MARFIM” – Escultura Cíngalo-Portuguesa, Ceilão, de grandes dimensões e de excelente anatomia e pormenor, trabalho do séc. XVI-
XVII. A figura está representada crucificada e morta com a cabeça pendente para o lado direito, encimada por coroa de espinhos. Rosto de linhas
bem demarcadas com nariz saliente e de boca entreaberta, barbas e longos cabelos finamente esculpidos em finas estrias, caindo em madeixas
soltas e onduladas sobre os ombros e as costas. Enverga cendal de movimento esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeados e dobras
turgidas, preso á cintura por nó de laçada, deixando uma ponta pendente sobre a sua perna direita, pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas.
Escultura aplicada sobre cruz de grandes dimensões em madeira maciça de pau-santo, percorrida por finas molduras, ladeadas por resplendor com
vidro central lapidado em tons de rosa e flamulas exteriores em prata portuguesa com terminais recortados e vazados, decorados com motivos
florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e legenda com términos em enrolamento com inscrição gravada [INRI]. Cruz assente sobre base
recortada de linhas côncavas e convexas com duas peanhas incorporadas, encimadas por “São João Baptista menino“ e “Menino Jesus Salvador do
Mundo”, ricamente entalhada e brunida a ouro fino com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e folhas de
acanto. Sinais de uso, términos dos dedos com restauros posteriores e alguns omissos.
Peso aprox: 2.376,7 gr. (Cristo em marfim)
Dim: 6x51x46,5 cm (Cristo)
Dim: 144x30x67,5 cm (Cruz com a respectiva base)
Resplendor, legenda, terminais e flâmulas em prata, sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 -
alínea C.
Peso aprox: 980 gr. (Ornamentos da cruz em prata)
Nota: Escultura com certificado [ICNB-CITES]
“SÃO JOÃO BAPTISTA / MENINO” – Escultura de boa anatomia em barro moldado, relevado, pintado e dourado de extrema delicadeza e
pormenor, trabalho português do séc. XVIII. A figura está representada sentada em vulto perfeito sobre base rochosa, apoiando a sua mão direita
sobre o dorso do carneiro e com a esquerda em posição de receber a água fresca da bica da mina sobre a palma da sua mão. Rosto de traços
suaves e bem demarcados de expressão graciosa, ladeado por cabelos moldados em finas estrias. Traja vestes de pastor de movimento esvoaçante
cingida á cintura por nó de laçada, decorada em tons de rosa esbatidos, deixando a descoberto os pés calçados por sandálias. Escultura assente
sobre base rochosa em barro moldado e pintado com ornamentos em cortiça e outros materiais, ricamente decorada com motivos florais, ninho de
pássaros, volutas e no lateral esquerdo parcialmente dissimulado, está representada uma igreja, ladeada por ponte e canídeo em relevo com
término em base recortada, vazada e dourada, ornada frontalmente por florão ladeado por motivos florais e volutas, encimadas por grinaldas com
términos em pés de enrolamento. Sinais de uso, dedos de ambas as mãos partidos e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 33x12,5x19,5 cm
“MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO” – Escultura de boa anatomia em barro moldado, relevado, pintado e dourado de extrema delicadeza e
pormenor, trabalho português do séc. XVIII. A figura está representada desnuda e sentada em vulto perfeito sobre base rochosa, apoiado com o seu
braço direito sobre coluna em madeira torneada e marmoreada, segurando com ambas as mãos o coração. Rosto de traços suaves e bem
demarcados de expressão graciosa, ladeado por cabelos moldados em finas estrias. Corpo envolto por faixas cingidas á cintura, presas por
laçarotes com términos em borlas, franjas e encordoados, deixando a descoberto os seus pés calçados por sandálias, assentes sobre caveira e
dragão. Escultura assente sobre base rochosa em barro moldado, pintado e dourado com ornamentos em cortiça e outros materiais, ricamente
decorada com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e cesto com dado interior e vários tributos da flagelação com término em base recortada,
vazada e dourada, ornada frontalmente por florão ladeado por motivos florais e volutas, encimadas por grinaldas com términos em pés de
enrolamento. Sinais de uso, dedos mindinhos de ambas as mãos partidos e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 33,5x16x21,5 cm
“ORATÓRIO D. JOSÉ” – Em madeira maciça recortada, vazada, entalhada e brunida a ouro fino, trabalho português do séc. XVIII. Corpo de
formato rectangular ao alto com porta central e laterais envidraçados, ladeados por enrolamentos vegetalistas, motivos florais e volutas ricamente
entalhadas e brunidas a ouro fino, encimados por cornija recortada e moldurada em dégradé e florão amovível, decorado frontalmente com volutas,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas, arranjos florais, frontões e folhas de acanto. Pilastras verticais recortadas e vazadas, ornadas com motivos
vegetalistas e flores entalhadas, assente sobre base moldurada em dégradé com términos em pés de bolacha. Interior ricamente pintado a ouro
sobre fundo em tons de azul com motivos vegetalistas, ladeados por flores e volutas. Sinais de uso, restauros antigos, desgastes e faltas no brunido
e florão com faltas e defeitos.
Dim: 207x70x11 cm (Oratório)

Base Licitação: 6.000 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27738
https://serralvesantiguidades.com/lote/27257
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ANEL DE SENHORA 307

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso com
términos em volutas de movimento côncavo e convexo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,6 gr.
Med: 18

Base Licitação: 270 €

MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO 308

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato oval de covo acentuado e de movimento
ondulado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo no interior vista de
jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada com
reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Decoração exterior com reservas recortadas com flores interiores, ladeadas por padrão
geométrico e enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Pega recortada e vazada em
voluta. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e defeito de fabrico no vidrado no término da pega.
Dim: 8.5x10,5x20,3 cm

Base Licitação: 120 €

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO 309

Escultura de boa anatomia e pormenor em madeira entalhada, pintada e dourada de grande gestualismo e pormenor, trabalho português do séc.
XVIII de influência Maline. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando o mundo com a mão esquerda e com a direita em posição
de abençoar e cruz crucífera. Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente esculpidos em finas estrias,
caindo em madeixas soltas e onduladas, harmoniosamente elaboradas, assente sobre base lançada em socalcos, decorada frontalmente por
cabeça de anjo alado entalhado sobre fundo marmoreado em tons de azul. Sinais de uso, braço partido e colado, desgastes na policromia e
pequena falta e defeito no dedo polegar.
RESPLENDOR – Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-13). Contraste da prata do toque mínimo de 0,750/1000 do ensaiador
do Porto João Coelho Sampaio, registado em Maio de 1768, cujo original se conserva no Arquivo Histórico da Casa da Moeda, usado entre 1768-c
1784. Marca de Ourives do Porto atribuível a Diogo Pereira Marinho, (ou Moreira) citado entre 1772-1779 conhecida com contrastes P-13 e P-15,
datável de cerca de 1768-1790. Bule, cálice, castiçais (4), colheres (3),copo, coroa, faca (2),galheteiro (2), etc.
Peso aprox: 15,8 gr.
CRUZ CRUCÍFERA: Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 32,4 gr.
Dim: 10x7 cm (Resplendor)
Alt: 37,5 cm (Escultura)
Dim: 46 cm (Altura total da escultura com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27799
https://serralvesantiguidades.com/lote/27243
https://serralvesantiguidades.com/lote/27261
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CENTRO DE MESA COM PLATEUX 310

Em prata portuguesa com taças e floreiras em cristal translucido moldado e lapidado, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpo central recortada de formato
rectangular ao baixo de linhas arquitectónicas, ricamente decorado com volutas tubulares, ladeadas por cinturas recortadas e vazadas, decoradas
com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo que servem de apoio para as respectivas floreiras e duas taças na base de formato oval, assente
sobre pés recortados, ornados com enrolamentos vegetalistas com términos em enrolamento. Floreiras de formato cónico invertido em cristal
translucido, decoradas com caneladuras verticais lapidadas, encimadas por faixa concêntricas com caneladuras lapidadas com términos em bordo
circular. Taças de formato oval de covo acentuado, decoradas ao centro por flor estilizada e lapidada. Bordos das taças percorridos por faixas
concêntricas finamente recortadas e lapidadas. Parte superior do centro de mesa amovível, permitindo duas alturas do respectivo centro. Centro de
mesa assente sobre plateaux de formato oval, decorado na frente e verso com cartelas recortadas, ladeadas por motivos florais, enrolamentos
vegetalistas e volutas em relevo e nas extremidades laterais com enrolamentos vegetalistas, encimados por laçarotes, assente sobre pés recortados
e vazados, decorados por enrolamentos vegetalistas, encimados ao centro por fiadas peroladas com términos em enrolamento. Plateaux encimado
ao centro por espelho biselado. Sinais de uso, floreiras e taças com pequenas esbeiçadelas nos bordos e espelho central com defeitos no
espelhado.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1001, de António Alves de Sousa, registada em 1902, transferida para Alves de Sousa & Filhos em 1909, para Alves de Sousa,
filho em 1918 e para Álvaro Alves de Sousa com a firma Alves de Sousa, Filho em 1953 e cancelada em 1984.
Peso aprox: 659 gr. (Centro de mesa)
Peso aprox: Não se consegue pesar (Plateaux)
Dim: 48x30,2x54,8 cm (Centro de mesa)
Dim: 52,5x33x55 cm (Centro de mesa com as respectivas taças e floreiras)
Dim: 6,5x31x61 cm (Plateaux)
Dim: 56 cm (Altura total do centro de mesa com o respectivo plateaux)
Nota: Plateaux só com marca de ourives e inscrição incisa “Alves”.

Base Licitação: 1.000 €

PALITEIRO “MENINO COM CESTO À CABEÇA” 311

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada ajoelhada em vulto
perfeito, segurando com ambas as mãos um cesto sobre a cabeça, assente sobre base recortada e moldurada em dégradé, ornada com folhas de
acanto. Corpo ladeado por faixa esvoaçante e cornucópia a tiracolo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com ornatos a ouro
mate, pintada à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 20 em uso (1870-1880).
Alt: 13,5 cm
Nota: Exemplar idêntico foi vendido no “II e VII Leilões da Vista Alegre - 1998 - 2004 com o número 198 e 161”.

Base Licitação: 150 €

PRESÉPIO 312

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Grupo escultórico com a Nossa Senhora representada
sentada em vulto perfeito com o Menino Jesus sobre as pernas, aconchegando-o com a sua mão direita, ladeada por pombas, carneiro e os três
Reis magos, representados de pé e ajoelhados em vulto perfeito, segurando com as mãos as respectivas oferendas. Esculturas de extrema
delicadeza e pormenor, assentes sobre base de formato rectangular ao baixo. Escultura não assinada. Sinais de uso.
Dim: 22x21,9x46,3 cm

Base Licitação: 100 €

JARRA 313

Em faiança portuguesa do norte, moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Fervença ou Bandeira, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato
bojudo, decorado em tons de azul, verde, laranja, castanho, amarelo e vinoso com faixa concêntrica recortada com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas, ladeados por friso perolado, caneladuras verticais e faixas concêntricas, assente sobre base circular repuxada. Sinais de uso e
esbeiçadelas no vidrado do bordo, uma mais acentuada.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27224
https://serralvesantiguidades.com/lote/27523
https://serralvesantiguidades.com/lote/27366
https://serralvesantiguidades.com/lote/27392
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ÂNGELO DE SOUSA [1938-2011] 314

“SEM TÍTULO” – Técnica mista sobre papel, numerada no canto superior direito [651] e datada no canto superior esquerdo [22 Fev 76]. Trabalho
que o artista ofereceu e não assinou. Emoldurado.
Dim: 20,9x14,8 cm (Mancha)
Dim: 36,6x30,3 cm (Moldura)
Nota: Ângelo César Cardoso de Sousa – Pintor, escultor, professor e desenhador português. Nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, em 2 de
Fevereiro de 1938. Ângelo de Sousa fixou-se no Porto em 1955. Matriculou-se na Escola de Belas-Artes, licenciando-se em Pintura com a nota
máxima de 20 valores (viria por isso a integrar o grupo denominado Os Quatro Vintes, juntamente com Armando Alves, Jorge Pinheiro e José
Rodrigues). Autor de uma obra complexa, multifacetada, Ângelo de Sousa destaca-se como um dos artistas marcantes da segunda metade do
século XX português. Após uma primeira exposição individual em 1959 (Galeria Divulgação, Porto), a sua obra tem sido apresentada em inúmeras
mostras individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro. Entre as suas exposições individuais podem destacar-se: Sociedade Nacional de
Belas Artes, Lisboa (1972); Galeria Quadrum, Lisboa (1975); Centro de Arte Contemporânea, Museu Soares dos Reis, Porto (1976); Galeria Módulo,
Porto (1979); Centro Cultural de Belém (1994); Museu de Arte Contemporânea de Serralves (1993, 2001); Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão (2003, 2006); Galeria EMI - Valentim de Carvalho, Lisboa (1985, 1986, 1990, 1991); Galeria Quadrado Azul Porto (1992, 1995, 1997, 2000,
2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009); etc. Foi professor na Escola Superior de Belas-Artes (actual Faculdade de Belas-Artes da Universidade do
Porto) entre 1962 e 2000, ano em que se jubilou como professor catedrático. Em 1964 participou na fundação da Cooperativa Árvore. Foi bolseiro da
Fundação Calouste Gulbenkian e do British Council na Saint Martin's School of Art e na Slade School of Fine Art, Londres (1967, 1968). Ao longo
das últimas décadas a sua obra foi alvo de importantes mostras individuais em alguns dos mais conceituados espaços expositivos portugueses,
nomeadamente no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, no Museu de Arte Contemporânea (Fundação de Serralves) e no Centro
Cultural de Belém. Ângelo César Cardoso de Sousa faleceu em sua casa, em 29 de Março de 2011, após prolongada doença. Ref. Biog. Dicionário
de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.234] // Portguese 20 th Century Artists // Michael Tannock. [pág.170].

Base Licitação: 250 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 315

Em madeira entalhada, pintada e dourada com resplendor em prata sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda o livro dos ensinamentos encimado pelo Menino Jesus e com a direita
parcialmente fechada segura a cruz. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de ponta pendente com três nós, símbolos
dos votos da pobreza, castidade e obediência, deixando antever as pontas dos seus pés calçados por sandálias. Indumentária de dobras turgidas
em tons de castanho com faixas a ouro com perolados incisos. O Menino Jesus está representado desnudo de expressão graciosa, sentado em
vulto perfeito sobre o livro dos ensinamentos com o braço esquerdo flectido e a mão direita sobre o peito do Santo António. Escultura assente sobre
peanha em madeira de cantos facetados, pintada e marmoreada em tons de azul e vermelho sobre fundo branco. Santo António com resplendor
flamejante em prata, decorado ao centro por vidro lapidado em tons de vermelho. Sinais de uso, pequenos desgastes e defeitos na policromia da
base.
Resplendor: Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 6,7 gr.
Dim: 7,1x5 cm
Alt: 43 cm (Escultura)
Dim: 48 cm (Altura total da escultura com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 500 €

PULSEIRA DE SENHORA 316

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e cilindros em jadeíte trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por missangas bojudas e argolas facetadas em ouro, intercaladas por cilindros de jadeíte com términos em forma de pepita.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 19,3 gr.
Compr: 21,5 cm

Base Licitação: 250 €

TABULEIRO DE GRADINHA 317

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados de fundo liso. Gradinha recortada, vazada e
serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados com duas pegas laterais. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 2.081 gr.
Dim: 3,5x31,3x43,2 cm

Base Licitação: 1.100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27397
https://serralvesantiguidades.com/lote/27258
https://serralvesantiguidades.com/lote/27829
https://serralvesantiguidades.com/lote/27158
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CÓMODA ESTILO LUIS XV 318

Em madeira maciça, aglomerada e facheada a pau-santo de excelente marcenaria portuguesa com aplicações em metal patinado, trabalho do séc.
XX. Tampo em pedra mármore com vários tons, recortado e moldurado em dégradé que acompanha o movimento das linhas da caixa, formando
bonitas e invulgares curvas assimétricas, constituída por três gavetões, terminando em saiais recortados. assentes sobre pilastras e pernas
recortadas de boa curvatura. Corpo decorado com folhas de pau-santo ricamente casadas, formando bonitos desenhos de espinhados e medalhões.
Cómoda ornada com aplicações em metal patinado com rostos de figuras femininas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e motivos rocaille com
términos em pés zoomórficos. Ferragens e escudetes em metal patinado com motivos rocaille. Bonita vergada de madeira e em bom estado de
conservação.
Dim: 88x55,5x113,5 cm

Base Licitação: 250 €

PALITEIRO “GALINHA COM CESTA” 319

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda uma cesta
encanastrada e com a mão direita uma vassoura em forma de copo para colocação dos respectivos palitos. Traja vestido cingido á cintura,
sobreposto por avental, assente sobre plinto e base circular, ladeada por gradinha recortada, vazada e serrilhada com término em pés zoomórficos.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 279,2 gr.
Alt: 16,5 cm
Diâm: 10 cm

Base Licitação: 280 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 320

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX.A figura está representada de pé em vulto perfeito
com as mãos postas em oração. Rosto de traços suaves de expressão terna e graciosa, ladeado por cabelos finamente entalhados, caindo sobre as
costas, encimados por coroa em prata, assente sobre nuvens, encimadas ao centro por cabeça de anjo alado. Enverga túnica comprida, decorada
com enrolamentos vegetalistas a ouro com movimentos de drapeados. Manto esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com o braço
esquerdo, deixando as pontas pendentes caindo em pregueados harmoniosamente elaborados, decorado com enrolamentos vegetalistas a ouro
sobre fundo azul. Escultura assente sobre base torneada em madeira, decorada com marmoreados em tons de vermelho. Coroa em prata
Portuguesa recortada e vazada, decorada com pedraria lapidada em tons de vermelho e azul. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos no estofo e
policromia.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 2,4 gr.
Dim: 12,5 cm (Escultura)
Dim: 20 cm (Altura total da escultura com a base e a respectiva coroa em prata)

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26908
https://serralvesantiguidades.com/lote/27131
https://serralvesantiguidades.com/lote/27628
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PESCADOR DA RIA 321

Escultura em porcelana desvidrada e polida (Bisquit) de intenso gestualismo e pormenor da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura
está representada parcialmente curvada e de pernas flectidas em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos uma rede em posição de a puxar do
rio para terra, assente sobre base recortada, sem policromia. Escultura de Armando Andrade. Marca incisa na base. Exemplar idêntico encontra-se
reproduzido no livro “Vista Alegre - A Arte na Porcelana”, edição do Museu de Alberto Sampaio, página Nº 66 - figura Nº 29. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Dim: 23,5x10,2x21 cm
Nota: Armando Luís Andrade – Nasceu em S. Vicente de Pereira, Ovar a 19 de Maio de 1908 e faleceu em Esgueira, Aveiro a 24 de Fevereiro de
1986. Desde criança revelou uma extraordinária habilidade para a modelação talhando a canivete, em madeira, alguns bonecos cuja qualidade
despertou a admiração de um seu conterrâneo que não tardou a apresenta-los na Vista Alegre, para onde seguiam regularmente, por barco,
carregamentos de caulino extraído, justamente, dos jazigos de S. Vicente de Pereira de onde Armando Andrade era natural. Foi seguramente em
consequência da apresentação dos seus trabalhos infantis, já reveladores de um grande talento artístico que aos 13 anos de idade, Armando
Andrade foi admitido como aprendiz na Oficina de Escultura da Vista Alegre. Deviam ser invulgares os seus dotes artísticos, tão precocemente
revelados, pois logo começou a receber lições de desenho do grande pintor que foi Cândido Silva. A sua insaciável sede de apreender levou-o a
matricular-se na Escola Fernando Caldeira em Aveiro, onde completou em horário nocturno, o Curso Técnico de Cerâmica. Aí teve como professor
de desenho Silva Rocha e como Mestre de Modelação Romão Júnior. Os seus méritos como artista e como Chefe, foram reconhecidos na Vista
Alegre tendo sido nomeado, quando tinha apenas 18 anos, Encarregado da Oficina de Escultura. Espírito irrequieto não conseguia manter-se muito
tempo ao serviço da mesma Empresa. Além da Vista Alegre, onde trabalhou durante dois períodos – 1921 a 1938 e 1948 a 1954, prestou serviço
nas melhores fábricas de cerâmica portuguesa. Embora seja mais reconhecido pelos seus trabalhos de escultura cerâmica, são merecedores de
especial atenção os seus inúmeros trabalhos de desenho e de pintura - a óleo e aguarela, que expôs por todo o país e atestam a sua multifacetada
formação artística. Nos dois períodos em que trabalhou na Vista Alegre executou um notável conjunto de peças das quais merecem especial
destaque a “Aparição de Fátima”, onde é notável a delicadeza com que trabalhou o modelo e a espiritualidade que lhe transmitiu, o “Pescador da
Ria” e o “Pescador de Bacalhau”, estas duas peças com pormenores de um realismo impressionante.

Base Licitação: 100 €

RELÓGIO DE PULSO PARA SENHORA “ART-DECO” 322

Caixa em platina com braceletes em ouro branco, sem marcas de garantia de marca “Stowell” de fabrico suíço, trabalho dos anos 20/30. Caixa
recortada de formato rectangular ao alto, encimadas nas extremidades por volutas interligadas a argolas, cravejada no seu total com (60) sessenta
diamantes em talhe de brilhante, tendo (32) trinta e dois cerca de 0,01 (ct) cada e (28) vinte e oito cerca de 0,02 (ct) cada. Caixa interligada
braceletes maleáveis em ouro branco com término em fecho de encartar. Verso da caixa e aros, decorados por frisos e faixa concêntrica com
enrolamentos vegetalistas, interligados entre si. Interior da caixa com inscrição e numeração incisa [Platinum - 654]. Máquina de movimento
mecânico accionado por corda manual com coroa lateral estriada que permite o acerto das horas. Máquina com inscrições interiores [Model Benrus
Watch Cº Inc D2-2F - Seventeen 17 Jewels – Swiss]. Mostrador recortado em metal em tons de bege com numeração Árabe e estilizada a negro
com inscrição no topo “Stowell”. Estojo forrado exteriormente a pele em tons de negro e interiormente a tecido em tons de branco e veludo em tons
de negro. A funcionar. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 13,5 gr. (Caixa do relógio com as respectivas braceletes e vidro frontal).
Peso total aprox: 16,5 gr. (Caixa do relógio com as respectivas braceletes, vidro frontal e máquina).
Dim: 3,1x1,4 cm (Caixa)
Dim: 4,4x1,4 cm (Altura total da caixa com os términos em argolas)
Compr: 17,5 cm

Base Licitação: 300 €

BALDE PARA GELO DE BORDO RECORTADO COM PINÇA 323

“BALDE PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato tubular, decorado por faixas
concêntricas, ornadas com concheados gravados, intercalados entre si por motivos de arranjos florais, volutas e enrolamentos vegetalistas, assente
sobre base circular, moldurada em dégradé. Bordo recortado, decorado exteriormente por concheados em relevo, interligados entre si por volutas
com términos em enrolamento. Interior com suporte recortado e perfurado para apoio das respectivas pedras de gelo. Corpo com duas pegas
laterais em forma de argola. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 1.540 gr.
Dim: 23,3x20,5 cm
“PINÇA PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado com a mesma decoração com términos em forma garra.
Sinais de uso.
Contrastes: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 148,5 gr.
Dim: 21,5x3 cm)
Peso total aprox: 1.688,5 gr. (Balde para gelo com a respectiva pinça)

Base Licitação: 800 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26826
https://serralvesantiguidades.com/lote/26328
https://serralvesantiguidades.com/lote/26883
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TRAVESSA OITAVADA 324

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e
de covo acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro
vista de jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada
com reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de
arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Dim: 3,1x21,8x28,9 cm

Base Licitação: 150 €

JOÃO CALIFÓRNIA (SÉC. XX) 325

“VISTA PANORÂMICA DA CIDADE DO PORTO” - Óleo sobre platex, com vista de barco rabelo no Rio Douro e o centro Histórico do Porto, desde
a Ribeira ao morro da Sé. Obra assinada e datada no canto inferior direito [João Califórnia // 86]. Bela vista panorâmica da Cidade do Porto, numa
paleta de matéria expressiva e luminosa, tão característico de João Califórnia. Pintura bem conservada. Trabalho com moldura em madeira e gesso
dourada.
Dim: 27x35 cm (Pintura)
Dim: 47,5x56 cm (Moldura)

Base Licitação: 200 €

COPO DE PÈ ALTO COMEMORATIVO DO “II CENTENÁRIO DO MARQUEZ DE
POMBAL” 326

Em cristal translucido moldado, facetado, gravado e lapidado, fabrico da Stephens - Marinha Grande, trabalho do séc. XX. Corpo decorado ao centro
por cartela recortada com o busto do Marquês de Pombal, ladeado com a inscrição [MARQUEZ DE POMBAL • II CENTENÁRIO], encimado por
coroa com faixa transversal e a data gravada 1782-1982. Cartela ladeada por reservas recortadas com padrão geométrico interior, intercaladas entre
si por caneladuras verticais de formato oval, assente sobre fuste lapidado com término em base facetada. Marcado por extenso na base
[Stephans-222].
Sinais de uso.
Alt: 21,1 cm

Base Licitação: 50 €

NOSSA SENHORA DO CARMO 327

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho do séc. XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito de expressão dócil e
graciosa, segurando com a mão esquerda o Menino Jesus e com a direita um terço, assente sobre nuvens ricamente entalhadas com término em
base recortada, moldurada e pintada. Enverga túnica comprida até aos pés e faixa sobreposta, ricamente pintada a ouro sobre fundo castanho com
motivos de arranjos florais, ladeados com enrolamentos vegetalistas, encimados no topo por cartela recortada com cruz interior, ladeada por estrelas
com término em coroa recortada e vazada. Manto de movimento esvoaçante, decorado com faixas a ouro sobre fundo bege e véu sobre a cabeça,
caindo em pregueados harmoniosamente elaborados sobre os ombros e as costas. O Menino Jesus está representado sentado em vulto perfeito de
pernas parcialmente cruzadas com o braço direito esticado e de mão aberta e o esquerdo parcialmente flectido. Traja túnica comprida cingida á
cintura, deixando antever as suas pernas e os seus pés. Nossa Senhora do Carmo ornada por coroa em prata recortada e vazada em prata sem
marcas de garantia. Sinais de uso, sujidade na policromia, faltas e defeitos nos dedos da mão da Nossa Senhora do Carmo e do Menino Jesus.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 44,9 gr.
Alt: 36 cm (Escultura)
Dim: 45,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva coroa)

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27245
https://serralvesantiguidades.com/lote/27378
https://serralvesantiguidades.com/lote/26816
https://serralvesantiguidades.com/lote/27050
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TINTEIRO “ZÉ POVINHO” 328

Escultura em barro moldado, relevado e pintado, fabrico atribuído às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XIX. Esta figura popular portuguesa, dita de
“Zé Povinho”, inspirada por Rafael Bordalo Pinheiro, encontra-se representada de pé em vulto perfeito, ligeiramente inclinada para a frente de
pernas abertas e um pouco dobradas, assente sobre base de formato circular. Corpo robusto, de rosto largo, com barbas e nariz um pouco
arrebitado, de olhar firme e de expressão de revolta. Apresenta-se trajado com calças compridas, presas com cinta, com uma das partes descaída
sobre a base, antevendo os sapatos largos. Camisa desabotoada, de mangas arregaçadas até aos cotovelos e de colete aberto. Base com interior
oco, aonde se encontra o chapéu de aba larga do “Zé Povinho”, que serve de apoio para o tinteiro, com a copa amovível para utilizar a pena de
escrita. Frente da base com a inscrição em relevo de tons encarnados [RAIOS OS PARTAM]. Sinas de uso, copa do chapéu com vestígios de
partida e colada, mas muito bem dissimulada e bastão de marmeleiro que se encontrava na sua mão direita, conforme a falha que apresenta,
omisso.
Alt: 25 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 150 €

BANDEJA COM GALHETAS LITÚRGICAS 329

Em vidro soprado translucido, trabalho possivelmente europeu do séc. XVIII-XIX. Interessante par de galhetas de formato bojudo com asas laterais
em voluta. Estes interessantes objectos cerimoniais litúrgicos apresentam uma rica decoração a ouro fino nas partes frontais com monogramas
religiosos, ladeados por ramos vegetalistas com frisos na cercadura do bordo do bucal. Bandeja de formato oval, de covo acentuado, recortada e de
movimento ondulado, decorada a ouro fino no bordo ondulado e no seu interior, ao centro, simulando os pontos cardiais. Sinais de uso.
Dim: 8,5 cm (Galhetas)
Dim: 17,7x13,5 cm (Bandeja)
Nota: Esta peça faz parte dos objectos relacionados com a eucaristia, apresentando-se num conjunto de duas peças, uma para o vinho e a outra
para a água. Este conjunto é colocado sobre uma credência ou num nicho junto ao altar.

Base Licitação: 150 €

PALITEIRO “PORCO” 330

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, assente sobre plinto e base de formato
rectangular ao baixo de cantos facetados, encimada por gradinha, recortada e vazada, decorada com motivos geométricos estilizados com términos
em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 295,7 gr.
Dim: 9x6x8,4x11,6 cm

Base Licitação: 290 €

FRUTEIRA DE ABA FENESTRADA 331

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato oval, decorado sobre vidrado com ricos
esmaltes em tons de azul, verde, roxo, laranja, “rouge de fer” a ouro e da família rosa, tendo ao centro vista de jardim com cercas, ladeadas por
peónias, rochedos, motivos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas. Aba fenestrada, decorada interiormente e
exteriormente com reservas de motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, encimadas por reservas e faixas com flores estilizadas,
elementos geométricos sobre fundo a ouro e pontas de lança. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Período yongzheng. Sinais de uso e
pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Dim: 7,3x22,8x31 cm

Base Licitação: 750 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28113
https://serralvesantiguidades.com/lote/28120
https://serralvesantiguidades.com/lote/26754
https://serralvesantiguidades.com/lote/27254
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SOFIA DE SOUZA (1870-1960) 332

“RETRATO DE FIGURA FEMININA” – Desenho a crayon sobre papel, de tons castanhos, cinza e com partes sombreadas a branco, trabalho do
séc. XX.
Obra assinada e datada na parte inferior esquerda [S. Martins // 19 VIII1933]. Desenho em que Sofia de Souza aflora a sua sensibilidade feminina
com esta bela obra, cheia de sentimentalismo e ternura, onde se apresenta em posição de posse e de rosto em perfil lateral. Bem conservado.
Trabalho com moldura em madeira entalhada e dourada.
Dim: 34x26 cm (Desenho)
Dim: 52x44,5 cm (Moldura)
Nota: Maria Sophia Martins de Souza – Pintora dos séculos XIX-XX. Nasceu em 28 de Fevereiro de 1870 na freguesia do Bonfim, na cidade do
Porto e faleceu a 28 de Novembro de 1960 na mesma cidade. Era irmã da notável pintora Aurélia de Sousa, também conhecida apenas por Sofia de
Souza ou S. Martins. Frequentou a Academia Portuense de Belas Artes em 1885, tendo sido discípula do mestre Marques Oliveira. Em 1898 parte
para Paris, juntamente com a sua irmã Aurélia de Sousa, aonde frequentou a École de beaux Arts e aí teve como mestres Jean Paul Laurens e
Benjamim Constant.
Entre as suas obras destacavam-se os temas das cenas do quotidiano feminino, onde as mulheres eram retratadas a bordar, a fiar, a ler ou no
campo, como “A rapariga de Avintes”, “Menina das tranças” ou “Rapariga de Vila da Feira”, vários retractos encomendados por senhoras da alta
sociedade, como “Retracto da Baronesa de Nova Sintra”, ou ainda os seus exuberantes auto-retratos, como “Auto-retrato com Chapéu”, onde era
revelado o seu gosto vibrante e audaz pela moda com recurso ao uso de adereços e cores fora do comum para a sociedade portuguesa, bastante
conservadora no início do século XX, sendo essa uma das suas mais conhecidas obras. Expôs em 1916, 1919, 1922, 1924 a 1940 na Sociedade
Nacional de Belas Artes. No Porto, em Lisboa, Coimbra e Rio de Janeiro. Está representada em vários Museus Nacionais e colecções particulares.
Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses [pág. 247] // Michael Tannock. [pág. 172-173] // Catálogo da Grande Exposição dos
Artistas Portugueses-1935. [pág. 57].

Base Licitação: 650 €

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 333

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fuste em forma de jarra bojuda, ladeada por dois braços recortados em voluta, encimados por arandelas
e copos que servem de apoio às velas, estando o central encimado por carrapeta, assente sobre base repuxada de formato circular, decorada por
reservas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo sobre fundo cinzelado, intercalados por faixas verticais e concêntricas
molduradas em dégradé com términos em pés recortados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833- Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.555,2 gr.
Alt: 21,5 cm
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 800 €

RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905) 334

“BULE EM FORMA DE PATO” – Em faiança portuguesa moldada, relevada, vidrada e pintada, direcção artística de Rafael Bordado Pinheiro das
Caldas da Rainha, trabalho do início do séc. XX. A figura está representada em posição de nadar entre vegetação aquática. Decoração realista,
vidrada e policroma em vários tons com pega central em verga entrançada, recortada e vazada em voluta. Marca e numeração incisa na base [1902
- 59]. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no vidrado do bordo do bocal.
Dim: 16,5x11x23,5 cm

Base Licitação: 100 €

PENDENTE 335

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro recortado e
vazado de formato rectangular ao alto, tendo ao centro figura feminina recostada e de perna levantada em vulto perfeito, segurando com ambas as
mãos uma pedra lapidada em tons de branco translucida em forma de diamante. Aro exterior ornado com enrolamentos vegetalistas, cravejado com
pedraria lapidada em tons de branco translucido com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 12 gr.
Diâm: 3,8x2,5 cm (Pendente)
Dim: 4,3 cm (Altura total do pendente com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 700 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28117
https://serralvesantiguidades.com/lote/27107
https://serralvesantiguidades.com/lote/26879
https://serralvesantiguidades.com/lote/27186
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FIGURADO PORTUGUÊS 336

“JUNTA DE BOIS COM FIGURA FIMININA” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do
séc. XX. Escultura representando junta de bois, decorados na cabeça e nas correias com flores e enrolamentos vegetalistas em relevo, encimados
por canga recortada e perfurada, decorada ao centro por cruz incisa, ladeada por flores incisas e em relevo e por figura feminina representada de pé
em vulto perfeito em pose de canto. Esculturas assentes sobre base de formato rectangular ao alto. Decoração desvidrada e policroma em vários
tons, pintada á mão. Escultura não assinada. Sinais de uso, pequenos desgastes na policromia e defeitos de cozedura na interior da base.
Dim: 33,5x20,8x30,5 cm

Base Licitação: 200 €

FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS 337

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Este faqueiro é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: doze (12) garfos de
carne, doze (12) facas de carne, doze (12) colheres de sopa, doze (12) garfos de sobremesa, doze (12) facas de sobremesa, doze (12) colheres de
sobremesa, doze (12) garfos de peixe, doze (12) facas de peixe, uma colher (1) de arroz, uma (1) colher para travessa, um par (1) de talheres para
salada, doze (12) colheres de chá, uma (1) concha de açúcar, doze colheres (12) de café e uma (1) concha de açúcar. Corpos recortados e
percorridos por molduras em dégradé com términos em enrolamento, encimados no topo por concheado em relevo. Sinais de uso e algumas facas
de carne e de sobremesa a necessitarem de fixarem as lâminas aos cabos.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 6.000 gr.
Dim: 18,7 cm (Garfo de carne)
Dim: 23,9 cm (Faca de carne)
Dim: 19,5 cm (Colher de sopa)
Dim: 29,5 cm (Colher de arroz)

Base Licitação: 3.000 €

GALHETEIRO COM TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 338

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Galhetas moldadas em forma de pato, encimadas por flores em
relevo com tampas recortadas e amovíveis em forma de ramagem com as respectivas letras pintadas a ouro “V” vinagre e “A” Azeite. Corpos
assentes sobre travessa recortada de bordo recortado e de covo acentuado. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com ornatos a
ouro mate, pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 10x5,2x15 cm (Galhetas em forma de pato)
Dim: 1,3x15,5x21,2 cm

Base Licitação: 100 €

INVULGAR PALITEIRO “LEÃO SENTADO” 339

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada, perfurada, vidrada e pintada, fabrico atribuível a Viana - Darque, trabalho do séc. XIX. A figura
está representada sentada em vulto perfeito em posição de observação, assente sobre base recortada de formato rectangular ao alto. Decoração
vidrada e policroma em tons de castanho, azul e verde sobre fundo branco, pintada à mão. Sinais de uso, restauro na base e pequenas
esbeiçadelas no vidrado.
Dim:13,5x7,7x13,6 cm

Base Licitação: 150 €

MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO DE TORCIDO E TREMIDOS 340

Em madeira maciça de pau-santo com partes torneadas e entalhadas de excelente marcenaria portuguesa, trabalhos do séc. XX. Esta mobília de
escritório é constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1) estante livreira de duas portas, uma (1) secretária com nove
gavetas, simulando vinte, um (1) cadeirão de braços e duas (2) cadeiras. Decoração dita de torcidos e tremidos com ferragens em latão recortado,
vazado e serrilhado com volutas e enrolamentos. Interior da livreira compartimentada por quatro prateleiras. Sinais de uso, chave da livreira omissa
e fissuras em algumas junções da madeira.
Dim: 222,5x51x141,5 cm (Estante livreira)
Dim: 82,5x79x150 cm (Secretária)
Dim: 112,8x56,8x50 cm (Cadeirão de braços)
Dim: 98,5x43,5x40 cm (Cadeiras)

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27390
https://serralvesantiguidades.com/lote/27110
https://serralvesantiguidades.com/lote/27669
https://serralvesantiguidades.com/lote/27532
https://serralvesantiguidades.com/lote/28032
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JARRA DE GRANDES DIMENSÕES 341

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras verticais lisas de movimento côncavo e
espiralado, encimadas no topo e na base por faixas concêntricas com caneladuras verticais recortadas sobre fundo batido com enrolamentos
vegetalistas, flores estilizadas e perolados, assente sobre circular com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 2.764,7 gr.
Alt: 37,5 cm

Base Licitação: 1.400 €

RARÍSSIMO PISA-PAPÉIS BACCARAT “JOANA D'ARC” 342

Em vidro doble de tons vermelhos e translucido, moldado e facetado, fabrico da Compagnie des Verreries et Cristalleries de Baccarat, Franca, entre
1845-1855. Corpo de formato circular, ascendendo com faces lapidadas, ditas “pontas de diamante”, com término semi-cónico. Interior decorado
com a escultura em relevo de Joana D′Arc, em tons de cobalto, considerada figura heróica e um ícone sagrado em França. A figura está
representada de pé em vulto perfeito, recostada a um pedestal, encimado por elmo. Traja saia comprida e armadura curta, e com ambas as mãos,
encostadas ao peito segura a sua espada, ladeada por ramo de carvalho e ramo de oliveira em forma de coroa de flores. Sinais de uso e ínfimas
esbeiçadelas.
Dim: 8,5 cm
Alt: 4,2 cm
Nota: Exemplar semelhante vem reproduzido no livro [Glass Paperweights Of the Bergstrom-Mahler Museum - United States Historical Society
Press - New York. 1985]. Pagina número [7], descrição com o número [451]. No Chrysler Museum of Art, encontra-se também um pisa-papéis
semelhante ao que descrevemos.

Base Licitação: 500 €

PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 343

Em faiança moldada, relevada e pintada, fabrico das Caldas da Rainha, atribuível a Manuel Mafra, trabalhos do séc. XIX. Corpos de formato bojudo,
decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo com pegas laterais recortadas em forma de tronco, encimados por putis. Putis representados
sentados em vulto perfeito, segurando-se com uma das mãos ao tronco e com a outra mão sobre as suas pernas. Corpos com términos em bordo
recortado e ornados por folhas em relevo, assentes sobre bases repuxadas de formato oval. Decoração vidrada e escorrida em tons de azul, verde,
castanho, amarelo e bege, pintada á mão. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 27,8 cm
Nota: Exemplares idênticos vêm representados no livro Expo-Caldas 77. Edição do Museu José Malhoa. Caldas da Rainha, Agosto / Outubro de
1977. Página Nº 65/66 - Estampa Nº 157 e 163.

Base Licitação: 200 €

PALITEIRO “BURRO COM CESTOS NO DORSO” 344

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em
posição de comer palha da gamela, encimado no dorso por dois cestos encanastrados amovíveis e pega central torneada com término em argola,
assente sobre base oval, simulando terreno com pedras. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 295 gr.
Alt: 11,7x7,5x10,9 cm

Base Licitação: 300 €

ANEL DE SENHORA MODERNISTA 345

Em ouro branco contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, decorado
no topo por sete faixas verticais, cravejadas intervaladamente por (26) vinte e seis diamantes brancos em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) e
(51) cinquenta e um diamantes negros em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives
de Valbom (Gondomar) - Vidal Nº 4729 de José Fernando de Castro Alves da Cunha, registada no Porto em 1976 e transferida em 1991 para José
Fernando C. A. Cunha, Ld.ª.
Peso total aprox: 15,6 gr.
Med: 16

Base Licitação: 1.000 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27393
https://serralvesantiguidades.com/lote/28125
https://serralvesantiguidades.com/lote/27670
https://serralvesantiguidades.com/lote/26768
https://serralvesantiguidades.com/lote/27173
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CANECA “LUÍS DE CAMÕES” 346

Em faiança portuguesa do norte, moldada e relevada, trabalho do séc. XX. Decoração vidrada e policroma em tons de verde, bege, amarelo, rosa e
negro sobre fundo branco, representando a cabeça de Luís de Camões, encimada por coroa de louros. Pega em forma de tronco. Sinais de uso e
esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 150 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 347

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1)
cafeteira, um (1) bule de chá, um (1) açucareiro, uma (1) leiteira e um (1) tabuleiro. Corpos de formato bojudo, decorados por cartelas recortadas,
ladeadas por motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e volutas, assentes sobre bases repuxadas e molduradas de formato circular,
decoradas por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas estilizados em relevo. Tabuleiro parcialmente liso de formato rectangular ao baixo,
decorado na aba por cartelas recortadas, ladeadas por motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e volutas com pegas laterais recortadas
e vazadas em voluta com a mesma decoração. Tampas repuxadas, ornadas com enrolamentos vegetalistas em relevo com términos em pomos
recortados em voluta. Bicos recortados em colo de cisne. Pegas recortadas e vazadas em voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas em
relevo e isoladores em matéria sintética. Sinais de uso, pequenas amolgadelas, tampas partidas junto á charneira e a necessitarem de restauro.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 4.970 gr.
Alt: 33 cm (Cafeteira)
Alt: 27 cm (Bule de chá)
Alt: 22,5 cm (Açucareiro)
Alt: 21 cm (Leiteira)
Dim: 42,9x73 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 2.200 €

JOÃO REIS (1899-1982) 348

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre tela, com vista de casarios, ladeados por montes, vegetação e árvores floridas. Obra assinada e datada
no canto inferior direito [João Reis // 1928]. Pintura com ligeiro craquelê na parte inferior da tela. Trabalho emoldurado, com placa identificativa do
artista na parte frontal.
Dim: 41,2x27,3 cm (Óleo)
Dim: 57,5x43,4 cm (Moldura)
Nota: João Reis – Pintor contemporâneo, Filho e discípulo de Carlos Reis. Distinguiu-se sobretudo como paisagista em quadros ricos de luz e cor e
excelentes atmosferas. Expôs na SNBA, nos certames do Grupo Silva Porto e também no estrangeiro, sobretudo no Brasil. Está representado no
Museu do Chiado, no Museu Soares dos Reis, no Museu de Buenos Aires, entre outros. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses.
[pág. 34-35-36] // Michael Tannock. [pág. 139] // Catálogo da Exposição dos Artistas Portugueses,1935. [pág. 9].

Base Licitação: 750 €

TALHA SILVÉRIO COM TAMPA 349

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo com duas pegas laterais recortadas,
vazadas e entrançadas em forma de tronco, assente sobre base repuxada ao centro com término em quadra. Decoração policroma em vários tons
sobre fundo azul e branco com reservas de motivos de arranjos florais, ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas, ornatos e complementos a
ouro. Bordo interior ornado com ramagens entrançadas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas em relevo e faixa de folhas de acanto no bordo
superior, formando um desenho repetitivo. Tampa com a mesma decoração, encimada no topo por ramagens e folhas de acanto em relevo com
pomo em forma de pinha. Pintada à mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e marca manufactura a ouro mate.
Alt: 26 cm
Nota: Carimbo com a seguinte inscrição “Pintado à mão p/ João Alberto Capucho”.

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27606
https://serralvesantiguidades.com/lote/27727
https://serralvesantiguidades.com/lote/26957
https://serralvesantiguidades.com/lote/26789
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RARO E INVULGAR PAR DE APLIQUES DE PAREDE DE TRÊS LUMES 350

Em prata portuguesa moldada, repuxada e cinzelada de excelente execução de ourivesaria, trabalhos do séc. XIX. Corpo central recortado e
repuxado de formato rectangular ao alto, ricamente decorado ao centro por cartela recortada com términos em enrolamento, ladeada por festões,
motivos vegetalistas e volutas em relevo, encimado por três braços recortados em voluta, sendo o central fixo e os laterais amovíveis e de
movimento giratório com a possibilidade de vários posicionamentos, ornados com enrolamentos vegetalistas em relevo, encimados por arandelas de
formato circular de covo acentuado e copos bojudos que servem de apoio às velas. Sinais de uso e um dos braços com defeito no término do
encaixe.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-45). Contraste da prata do Porto, do toque mínimo de 0,750/1000, do ensaiador Caetano
Rodrigues de Araújo, usado entre 1853-1861. No respectivo registo, conservado no Arquivo Histórico da Casa da Moeda, figura também o contraste
(P-46). Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-97). Marca de Ourives do Porto atribuível a Abel Augusto de Lemos, citado
em 1873, conhecida com contraste
Peso aprox: 2.459 gr.
Dim: 25,5x18,5x45,5 cm

Base Licitação: 1.300 €

JORGE VIEIRA (1922-1998) 351

"SEM TITULO" – Escultura em gesso moldado e relevado de grande gestualismo e pormenor, representando figura feminina deitada, trabalho do
séc. XX.
Escultura não assinada, provavelmente para servir de modelo preliminar para um possível estudo final. Jorge Vieira apresenta esta escultura de
figura feminina de cariz naturalista, simplificada ou voluntariamente deformada com traços expressionistas, redefinindo de modo exemplar a relação
entre a realidade do corpo e da sua forma, mas no entanto a estrutura do corpo é mantida relativamente intacta e a figura não perde o estatuto
humano. Sinais de uso e ligeira falha no dedo mendinho do pé direito. No Museu Nacional de Arte Contemporânea – Lisboa, encontra-se escultura
idêntica em terracota policromada com englobes.
Dimensões aprox: 13,5 x 25 x 12,5 cm
Nota: Jorge Ricardo da Conceição Vieira – Escultor neofigurativo, nasceu em Lisboa a 16 de Novembro de1922. Entre 1944 e 1953 frequentou a
Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde começou por se matricular em arquitectura transitando depois para escultura. Foi aluno de Simões de
Almeida e Leopoldo de Almeida e trabalhou nos ateliers de António Duarte, Francisco Franco e António Rocha. Participou em diversas tertúlias
artísticas da época, juntamente com inúmeros vultos da cultura portuguesa, como Sena da Silva, Lagoa Henriques, Dias Coelho, João Abel Manta,
entre outros. Em 1953 concorre ao Concurso Internacional de Escultura O Prisioneiro Político Desconhecido, promovido pelo Institute of
Contemporary Arts, de Londres. Entre mais de 2500 concorrentes, representando 54 países, foi o único português seleccionado, expondo o seu
trabalho, juntamente com os outros premiados, na Tate Gallery. Em 1954 instala-se em Londres para frequentar a Slade School of Fine Arts,
trabalhando sob a orientação de Henry Moore, F. E. McWilliam e Reg Butler. Regressa a Portugal em 1956, onde retoma a sua actividade docente,
participando, desde essa data, em inúmeras exposições colectivas e individuais, em Portugal e no estrangeiro, ganhando diversos prémios. Tem
obras suas em diversas cidades e colecções do país. A sua ligação a Beja fortalece-se em 1994, quando é inaugurado, numa rotunda acesso à
cidade, o seu Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido, uma iniciativa do Município da cidade. É a partir do estreitar desta relação que o
escultor decide doar parte do seu espólio à cidade de Beja. Jorge Vieira faleceu em Estremoz, em 1998. Ref. Biog.Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses [pág. 354 e 356] //Michael Tannock [pág.183], com dois trabalhos reproduzidos a preto e branco [estampa Nº 242-243] //
Exposição de Artes Plásticas - Fundação Calouste Gulbenkian-1957 [est. 175].

Base Licitação: 750 €

TERRINA COM TRAVESSA 352

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo com duas pegas laterais em relevo, decoradas com
concheados, encimados por enrolamentos vegetalistas em relevo, assente sobre pernas recortadas de boa curvatura em forma de ramagem com
términos em pés zoomórficos. Tampa repuxada com pega central, decorada na frente e verso por concheados, encimados por enrolamentos
vegetalistas em relevo com término em bordo moldurado, percorrido por faixas concêntricas estriadas. Terrina assente sobre travessa parcialmente
lisa de covo acentuado com pegas laterais recortadas, encimadas por enrolamentos vegetalistas em relevo com término em bordo moldurado,
percorrido por faixas concêntricas estriadas. Sinais de uso e tampa com pequenas amolgadelas.
Travessa - Contraste: Águia 833 – Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Terrina – Inscrição incisa (Prata - 1º Título) – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 3.961,5 gr.
Dim: 23,5x22,5x37 cm (Terrina)
Dim: 2,4x31,7x50,6 cm (Travessa)
Dim: 24 cm (Altura total da terrina com a respectiva travessa)

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27228
https://serralvesantiguidades.com/lote/28112
https://serralvesantiguidades.com/lote/26785
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INVULGAR RELÓGIO DE BOLSO “AMERICAN WATCH” 353

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado com punções inglesas (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750/1000 com máquina
Americana de marca “American Watch Cº”, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do verso decorada por cartela recortada, ladeada por fivela,
enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos perolados sobre fundo guilhochado. Interior com as respectivas marcas de garantia e numerações
incisas 96716 - 89918. Tampa do meio com inscrição gravada [Waltham Mass - American Watch Cº] e numeração incisa 89918. Máquina de
movimento mecânico accionado por corda manual, encimada por coroa estriada que permite o acerto das horas. Mostrador esmaltado em tons de
branco com numeração romana a negro, ponteiro de segundos ao centro e mostrador dos quatros de segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de
uso e vidro com pequenos arranhões.
Marcas de garantia de importação inglesa, não identificadas para o ouro – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 116,9 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina)
Diâm: 5,2 cm

Base Licitação: 900 €

SALVA DE APARATO COM BRASÃO DE ARMAS PORTUGUESAS 354

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de centro repuxado com “Brasão de Armas de Família Portuguesa”,
bipartido, primeiro Feijó e segundo possivelmente Azevedo e timbre de Feijó em relevo, ladeado por volutas e enrolamentos vegetalistas. Brasão
ladeado por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por caneladuras encimadas por perolados em relevo, frisos de
movimento ondulado e folhas de acanto estilizadas. Aba repuxada de movimento côncavo, ricamente decorada com motivos florais em relevo,
ladeados por enrolamentos vegetalistas, cornucópias, volutas e frisos encordoados sobre fundo cinzelado, com término em bordo ondulado. Verso
com argola de suspensão.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1938. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 2185 de Joaquim Dias Ferreira Bastos, registada em 1901, transferida para a respectiva viúva em 1945 e cancelada em 1953.
Peso aprox: 1.902 gr.
Alt: 5,3 cm
Diâm: 54,5 cm

Base Licitação: 1.400 €

INTERESSANTE MAQUINETA COM A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO 355

Em madeira de pinho maciço, recortado, moldurado, torneado, entalhado, pintado e dourado, com esculturas em barro moldado e pintado de
excelente execução e de grande gestualismo e pormenor, trabalho português do séc. XIX-XX. Maquineta de formato rectangular ao alto, encimada
ao centro por clarabóia oitavada com janelas envidraçadas com vidros em vários tons, decorada por pináculos torneados com florão central
recortado com concheado entalhado e volutas. Porta frontal envidraçada, assente sobre base moldurada com términos em pés recortados.
Maquineta pintada em tons de castanho com complementos em tons de dourado, pintada á mão. Interior com monture em gesso, barro, cortiça e
outros materiais, simulando terreno com socalcos, rochedos e enrolamentos vegetalistas, encimada com dezanove esculturas em barro moldado,
pintado e dourado, tendo ao centro Jesus Cristo crucifixado, ladeado por dois ladrões também crucificados “Dimas e Gestas”, acompanhado por
Nossa Senhora, São João, Maria Madalena, Simão de Sirene, José de Arimateia, Nicodemos, Maria irmã de Nossa Senhora, Mulher de Clopas,
discípulos de Emaús e três soldados Romanos. Costas e laterais pintados com paisagem de Jerusalém com casarios, ladeados por montes,
arvorado exuberante e enrolamentos vegetalistas. Maquineta electrificada. Sinais de uso, maquineta com vestígios de xilófagos, algumas figuras
partidas, coladas e com pequenas faltas e defeitos.
Alt: 108x35,3x58,6 cm

Base Licitação: 300 €

PALITEIRO “PERUA NO CHOCO” 356

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada, perfurada, vidrada e pintada, fabrico atribuível a Viana - Darque, trabalho do séc. XIX,
representando perua no choco em vulto perfeito com as penas da cauda levantadas e recortadas em forma de leque, assente sobre base
rectangular ao baixo, moldurada em dégradé. Decoração vidrada e policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas
no vidrado.
Dim: 12,5x8x8,6 cm

Base Licitação: 180 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27597
https://serralvesantiguidades.com/lote/27255
https://serralvesantiguidades.com/lote/27696
https://serralvesantiguidades.com/lote/27528
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COLAR DE SENHORA 357

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído
por elos recortados e vazados de movimento ondulado, decorados com esmaltes em tons de negro e verde, interligados entre si por elos
transversais lisos, encimados por argolas, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 40,4 gr.
Dim: 1,2x44 cm

Base Licitação: 1.500 €

AURÉLIA DE SOUZA (1865-1922) 358

“ESTEIO DE CAMPANHÃ • MARGEM DO DOURO” – Óleo sobre tela, colada em cartão, com vista do Rio Douro nublado, visto da Quinta da China
e na outra margem, com fábrica, casarios e mais ao fundo ergue-se o monte Castro. Obra assinada no canto inferior esquerdo [ASOUZA ]. Verso do
trabalho, com uma tira de papel, parcialmente colada, com a seguinte inscrição a tinta permanente “Esteio de Campanhã (Margem do Douro) ”.
Interessante pintura de Aurélia de Sousa, deste trecho com as neblinas do Douro esbatendo no vapor aquático e o seu contorno de casarios e
montanhas na outra margem, distinguindo-se pelo vigor e liberdade nesta bela composição pictórica da artista.
Dim: 20x30,3 cm (Óleo)
Dim: 38,5x49 cm (Moldura)
Nota: Maria Aurélia Monteiro de Souza – Notável pintora dos séculos XIX-XX. Nasceu na cidade de Valparaíso (Chile), em 13 de Junho de 1866 e
faleceu na sua casa da Quinta da China, a 26 de Maio de 1922, com 55 anos. Aos dezasseis anos, Aurélia iniciou as suas aulas de desenho e
pintura com António da Costa Lima, ex-discípulo de Roquemont, e em 1889 pintou o seu primeiro auto-retrato. Quatro anos volvidos, inscreveu-se,
juntamente com a sua irmã Sofia de Souza, na Academia Portuense de Belas Artes, na Aula de Desenho Histórico. Com ela, efectuou exames dos
dois primeiros anos, começando a frequentar regularmente a escola em Outubro de 1893, no terceiro ano. Entre 1893 e 1896 integrou diversas
exposições, tais como: as Exposições dos Trabalhos Escolares dos Alunos da Academia Portuense de Belas-Artes Considerados Dignos de
Distinção  (de 1893 a 1896), as Exposições de Belas-Artes do Atneu Comercial do Porto (de 1893 a 1895) e certames promovidos por António José
da Costa, Marques de Oliveira e Júlio Costa. No ano lectivo de 1896-1897, fez o primeiro e o segundo ano do curso de Pintura Histórica, na
Academia de Belas-Artes do Porto. No ano de 1897-1898 completou o terceiro ano com a classificação final de dezasseis valores. Em Outubro de
1898 matriculou-se no quarto ano, contudo não chegou a completá-lo. Em 1899, sem bolsa de estudo do Estado mas com o apoio monetário da sua
irmã mais velha, Helena Souza Dias, casada com José Augusto Dias, rumou até Paris. Nos três anos em que aí residiu frequentou os cursos de J.
P. Laurens e B. Constant na Academia Julien, expôs e vendeu trabalhos, enviou estudos ao mestre Marques de Oliveira para que este avaliasse a
progressão da sua arte e viajou até à Bretanha. Em 1900 pintou o famoso auto-retrato, com casaco vermelho, hoje pertença do Museu Nacional de
Soares dos Reis, obra que, ao contrário do primeiro que realizou, não se encontra assinado nem datado. Por esta altura, a irmã e artista Sofia de
Souza, com o patrocínio de outra das suas irmãs, Maria Estela de Souza, casada com Vasco Ortigão Sampaio, juntou-se a ela em França, passando
ambas a frequentar a já referida Academia em 1900-1901. Em 1902, antes do regresso a Portugal, as duas irmãs dedicaram-se a viajar pela Europa,
visitando a Bélgica, a Alemanha, a Itália e a Espanha, aproveitando para frequentar museus, que firmaram em Aurélia o gosto pela pintura flamenga.
Em 1907, foi convidada por António Teixeira Lopes a presidir à Sociedade de Belas-Artes do Porto, mas declinou a oferta. Nos anos seguintes
participou nas exposições anuais da Sociedade de Belas-Artes do Porto (de 1909 a 1911), expôs nas Galerias da Misericórdia (1908-1909 e
1911-1912) e do Palácio de Cristal (1917 e 1933), no Porto, e na Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa (de 1916 a 1921). Está representada
no Museu de Arte Contemporânea, Museu Nacional de Soares dos Reis, Bragança, Caramulo, Matosinhos, Vila Viçosa e em imensas colecções
particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 247] // Michael Tannock. [pág.172]. 
A PRIMEIRA RETROSPECTIVA DA OBRA DE AURÉLIA DE SOUSA foi realizada 14 anos após a sua morte, em 1936, no SALÃO DE BELAS
ARTES DO ANTIGO PALÁCIO DE CRISTAL. Estiveram expostas 266 obras, quase todas vindas de colecções particulares. Uma exposição com
ambição semelhante só voltaria a ocorrer em 1973, no Soares dos Reis, onde se mostraram 161 peças. É sobretudo aí que arranca o movimento
mais contemporâneo de consagração de Aurélia de Sousa, que passa também pelos trabalhos de Raquel Henriques da Silva ou, entre outros, de
Maria João Lello Ortigão de Oliveira, cuja tese de doutoramento, Aurélia de Souza em Contexto: a Cultura Artística no Fim de Século, veio revelar
em 2002 várias obras da pintora até então desconhecidas.

Base Licitação: 2.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27807
https://serralvesantiguidades.com/lote/27832
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TABULEIRO DE GRADINHA 359

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado ao centro por cartela recortada com monograma
possessório gravado, ladeado por enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas. Aba decorada por faixa concêntrica recortada com enrolamentos
vegetalistas gravados, ladeados por volutas e flores estilizadas gravadas, assente sobre pés recortados e vazados em forma de ramagem com
términos em enrolamento. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas
com pegas laterais recortadas e vazadas, ornadas com enrolamentos vegetalistas cinzelados. Sinais de uso e restauros antigos na união de uma
das pegas com a gradinha.
Tabuleiro: Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-51). Contraste da prata do ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000
de José de Almeida Brandão Aguiar Penetra, usado entre 1961-1867. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-175). Marca de
ourives do Porto não identificado, conhecida com contrastes P-49, P-51, P-52, e P-72, bem como com a marca de data 1871 (P-75), datável de
1861-1871. Candelabro, resplendor, tabuleiros (4) etc.
Gradinha: Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-54). Contraste da prata do ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000
de José de Almeida Brandão Aguiar Penetra registado em 1867.12.26 e usada até 1870. Do respectivo registo, conservado no Arquivo Histórico da
Casa da Moeda, consta que este ensaiador terá então inutilizado as suas antigas marcas. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de
Almeida (P-175). Marca de ourives do Porto não identificado, conhecida com contrastes P-49, P-51, P-52, e P-72, bem como com a marca de data
1871 (P-75), datável de 1861-1871. Candelabro, resplendor, tabuleiros (4) etc.
Peso aprox: 4.513,5 gr.
Dim: 4,7x42x63,2 cm (Tabuleiro)
Dim: 7,2x71,5 cm (Dimensão com as pegas laterais)

Base Licitação: 2.300 €

CASACO COMPRIDO EM “VISON” COM GOLA 360

Em pele de vison em tons de castanho-escuro, comercializado pele célebre casa de peles “Beigel”. Interior com forro em tons de castanho com
inscrições “Beigel” e monograma bordado. Sinais de uso e em óptimo bom estado de conservação.
Alt: 120 cm

Base Licitação: 750 €

INVULGAR CANECA ANTROPOMÓRFICA (TOBY JUGS) 361

Em forma de figura masculina, em faiança portuguesa do Norte, moldada e relevada, fabrico atribuível á Real Fábrica do Cavaquinho, trabalho do
séc. XIX. A figura está representada sentada em vulto perfeito e de riso estampado no rosto, antevendo os seus dentes, com término em base
moldurada de frente recortada. Segura com a mão direita uma cabaça longa apoiada sobre a base, com a mão esquerda segura uma longa
cornucópia apoiada sobre o joelho. Apresenta-se ricamente trajado com calções presos por laços, deixando a descoberto os seus pés, calçado por
sapatos ornados por laçarotes. Camisa abotoada ornada por lenço de pescoço em forma de cascata, casaco comprido e chapéu tricórnio na cabeça.
Pega recortada e ondulada em forma de aleta invertida. Decoração vidrada e policroma em tons de vinoso com esponjados suaves e azul-claro
sobre fundo branco. Sinais de uso, ínfimas esbeiçadelas no vidrado e cornucópia partida e colada na parte superior da mão esquerda.
Alt: 31 cm

Base Licitação: 550 €

PAR DE ANJOS CANDELÁRIOS 362

PAR DE ANJOS CANDELÁRIOS
Em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalhos portugueses do séc. XVIII. Par de figuras simétricas com asas sobre as costas que se
encontram representadas de pé em vulto perfeito, apoiadas com as suas mãos esquerdas sobre volutas que encimam as cartelas, ricamente
entalhadas e decoradas com flores, ladeadas por faixas peroladas sobre fundo bordeaux e com as mãos direitas, seguram cornucópias, ornadas por
caneladuras espiraladas, entalhadas e douradas. Rostos finamente pintados de traços suaves e de expressão graciosa com olhos em vidro e
pálpebras de linhas amendoadas, ladeados por cabelos finamente entalhados, parcialmente apanhados no verso, encimados por faixas e plumas,
caindo harmoniosamente sobre os ombros. Trajam túnicas compridas de manga curta em tons esverdeados, debruadas por faixas molduradas e
brunidas a ouro, encimadas por flores entalhadas com términos suspensos em borlas e franjas. Peitos encimados por couraças de guerreiro,
ornadas com volutas, flores e enrolamentos vegetalistas a ouro, cingidas á cintura por nó frontal de laçada com términos em panejamentos
esvoaçantes, notando-se um avanço das suas pernas, deixando a descoberto os seus pés calçados por botas com as partes frontais abertas.
Esculturas assentes sobre volutas entalhadas com términos em bases de frente recortada e molduradas em dégradé, ornadas por marmoreados em
tons de vermelho e a ouro. Sinais de uso, sujidade dos anos, pequenas faltas e defeitos no ouro do estofo das couraças, na policromia das túnicas e
das bases e um dos anjos com asas e a respectiva pluma da cabeça omissas.
Alt: 51 cm (Maior)
Alt: 46 cm (Menor)

Base Licitação: 1.250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27226
https://serralvesantiguidades.com/lote/28044
https://serralvesantiguidades.com/lote/28111
https://serralvesantiguidades.com/lote/27256
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IMPONENTE SAMOVAR COM BASE 363

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato esférico, decorado por faixas concêntricas em relevo, ladeado por
cabeças de leão em relevo com argolas na boca e torneira frontal com pomo em osso. Corpo assente sobre meias-colunas, decoradas com
caneladuras verticais lisas e de movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo com términos em pés zoomórficos e base recortada e
moldurada, encimada ao centro por lamparina com términos em pés bojudos. Tampa repuxada de formato circular com pomo em forma de urna em
osso e prata. Samovar assente sobre base circular lisa e de covo acentuado, decorada por faixas concêntricas em dégradé, encimadas nas
extremidades por cabeças e leão em relevo com argolas estriadas na boca com términos em pés bojudos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 12,542 gr.
Dim: 65,5x34,5x34,5 cm (Samovar)
Diâm: 35,5 cm (Samovar)
Dim: 71,5 cm (Altura total do samovar com a base)

Base Licitação: 14.000 €

INVULGAR RELÓGIO DE BOLSO “SABONETE” 364

Caixa tripla em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, produzido pelo célebre relojoeiro Frédéric
Alexandre Courvoisier, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX. Tampa frontal ricamente decorada por cartela central recortada, ladeada por faixas com
motivos geométricos estilizados, intercaladas entre si por folhagens, cabeça de felino e enrolamentos vegetalistas. Interior da tampa ricamente
guilhochada com as respectivas marcas de garantia do ouro (18k) e numeração gravada [74]. Tampa do verso ricamente decorada com lira central,
envolta por faixas esvoaçantes, ladeadas por motivos geométricos estilizados, intercalados entre si por folhagens, cabeça de felino e enrolamentos
vegetalistas. Interior da tampa ricamente guilhochada com as respectivas marcas de garantia do ouro (18k) e numeração gravada [71474]. Tampa
do meio com marcas de garantia, numeração [71474] e inscrição gravada “Remontoir au Pendant Nº 71474 - Ancre Ligne Droite - Spiral Breguet - 16
Rubis - Balancier Compensé - Levees Visibles], ladeada por faixas guilhochadas. Máquina de movimento mecânico, accionada por corda manual,
ladeada por aleta que permite o acerto das horas, encimada no topo por coroa estriada e inscrição interior gravada [Fréd COURVOISIER - 71474].
Mostrador prateado e dourado, decorado ao centro por arranjo floral, ladeado por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas, numeração
romana a negro e mostrador dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de uso e tampa do verso com ligeira abertura junto ao bordo.
Peso total aprox: 136,9 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina).
Marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,750/1000 – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Diâm: 5,4 cm

Base Licitação: 1.000 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO RECORTADO “TOPÁZIO” 365

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Este conjunto é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1) cafeteira, um (1)
bule de chá, um (1) açucareiro, uma (1) leiteira e um (1) tabuleiro recortado. Corpos de formato bojudo, decorados por reservas com motivos florais
em relevo sobre fundo batido, ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas e caneladuras verticais em dégradé, assentes sobre bases
recortadas e vazadas com volutas intercaladas entre si por enrolamentos vegetalistas. Tabuleiro recortado de formato oval, decorado por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas gravados, intercalados por cartelas com padrões geométricos, assente sobre pés recortados, ornados
por enrolamentos vegetalistas com términos em enrolamento. Orla decorada por caneladuras transversais de movimento côncavo e convexo,
formando um movimento ondulado repetitivo. Bordo recortado, decorado com enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por volutas com
pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Bicos recortados, decorados frontalmente por mascarões em relevo com términos em cabeças de
águia. Tampas repuxadas, encimadas por pegas em forma de águias de asas abertas em vulto perfeito, assentes sobre ramagens. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 - Vidal Nº 46. Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de
Ourives do Porto - Vidal Nº 1835 de Ferreira Marques & Irmão, registada em 1934. (Esta marca transitou de Manuel José Ferreira Marques, tendo
sido registada inicialmente com a letra [M] em 1887. [Marca Nº 2664]. Tabuleiro com inscrição “Topázio - 0,925”.
Peso aprox: 6.379,3 gr.
Dim: 27 cm (Cafeteira)
Dim: 22 cm (Bule de chá)
Dim: 20.5 cm (Açucareiro)
Dim: 16 cm (Leiteira)
Dim: 46.5x71.3 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 2.900 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27167
https://serralvesantiguidades.com/lote/27592
https://serralvesantiguidades.com/lote/27723


Leilão Dezembro 2022

Página 79 de 353

TERRINA COM TRAVESSA 366

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpo bojudo de formato oval, decorado sobre vidrado com
ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo na frente e verso vista de jardim com cercas, ladeadas por
garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeada por mascarões em relevo, encimados por
pegas em forma de pluma, assente sobre base oval. Tampa repuxada em forma de campânula, decorada com reservas recortadas com flores
interiores, ladeadas por padrão geométrico e enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos de arranjos florais, término em pomo recortado e
vazado em forma de coroa. Terrina assente sobre travessa de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e de covo acentuado com a mesma
decoração. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, terrina com pega e pomo da tampa partida e colada.
Dim: 31x23x34 cm (Terrina)
Dim: 6,7x28,23x37,1 cm (Travessa)
Dim: 33,5 cm (Altura total da terrina com a respectiva travessa)

Base Licitação: 1.250 €

IMPONENTE CENTRO DE MESA COM PLATEAU DE ANTÓNIO MARIA RIBEIRO
“REIS – PORTO” 367

Em prata portuguesa com taças e floreiras em cristal doble em tons de azul e translucido moldado e lapidado, trabalho do séc. XIX-XX. Fuste
parcialmente recortado e vazado de formato bojudo, decorado com enrolamentos vegetalistas, ladeados por cisnes recortados e estilizados,
decorados com asas aladas, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre plinto tubular, ornado por mascarões em relevo,
envoltos por enrolamentos e base circular repuxada, decorada por cartelas recortadas, encimadas por grinaldas e enrolamentos vegetalistas em
relevo, ladeadas por reservas recortadas e vazadas com a mesma decoração, intercaladas entre si por flores em relevo com términos em pés de
cabeças de ganso. Fuste encimado por volutas com términos em enrolamento, decoradas por motivos de arranjos florais e enrolamentos
vegetalistas com taça central em cristal, ladeada por quatro floreiras e quatro cestos amovíveis, encimados por taças em cristal com términos em
pés esféricos. Centro assente sobre plateau polilobado e moldurado em dégradé, decorado por flores em relevo, ladeado por faixa concêntrica com
folhas de acanto em relevo e friso perolado, assente sobre pés circulares repuxados, decorados por faixas concêntricas com folhas de acanto. Taças
e floreiras em cristal doble em tons de azul e translucido, decoradas com reservas ovais interligadas entre si, ornadas com motivos florais ricamente
lapidados, ladeados por padrão geométrico, volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no bordo da taça central.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1084 de António Maria Ribeiro, registada em 1914 e já cancelada e inscrição incisa “Reis - Porto”.
Peso aprox: 3.642,6 gr.
Dim: 58,5x62 cm (Centro de mesa)
Dim: 6,5x44x44 cm (Plateau)
Dim: 64 cm (Altura total do centro de mesa com o respectivo plateau)

Base Licitação: 3.000 €

CORDÃO 368

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por
elos recortados e vazados, interligados entre si, formando um desenho repetitivo, encimado no topo por mosquetão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 45,7 gr.
Compr: 141 cm

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27250
https://serralvesantiguidades.com/lote/27334
https://serralvesantiguidades.com/lote/27451
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PORTA-MOEDAS DE BOLSO DE DOIS DINHEIROS 369

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo em malha em forma de saco com término em berloque. Corpo aplicado em armação maciça,
encimada no topo por fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 38 gr.
Dim: 8,8x6,5 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS AZULEJOS AVULSO EMOLDURADOS 370

Em cerâmica moldada e pintada, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos de formato quadrangular, decorados sobre vidrado em tons de
castanho sobre fundo branco, tendo ao centro flor, ladeada por caneladuras largas recortadas, ornadas interiormente por enrolamentos vegetalistas.
Trabalhos emoldurados. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Dim: 13x13 cm (Azulejos)
Dim: 21,3x21,5 cm (Moldura maior)
Dim: 15,6x15,6 cm (Moldura menor)

Base Licitação: 15 €

COLHER DE REFRESCO 371

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso com término em pega recortada e vazada, decorada com motivos florais em
relevo, ladeadas por enrolamentos e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 20 gr.
Dim: 19,4 cm

Base Licitação: 10 €

CANECA PARA VINHO 372

Em cerâmica moldada, relevada e pintada da fábrica “Triana”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo
branco com inscrição frontal “Verde tinto”, ladeada por motivo de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, encimados no topo e na base por
faixas concêntricas estilizadas, intercaladas por perolados. Marca por carimbo e inscrições gravadas na base “Triana” - Made in Portugal - 139/2”.
Sinais de uso e defeito no vidrado interior.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 5 €

CANDEEIRO DE PÉ ALTO A PETRÓLEO 373

Em vidro soprado em tons de azul, moldado e relevado, trabalho português do séc. XIX-XX. Depósito parcialmente liso de formato bojudo, encimado
por faixa concêntrica facetada, assente sobre fuste balaustrado com termino em base repuxada de formato circular. Queimador omisso. Sinais de
uso.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 10 €

CORTA-PAPÉIS 374

Em metal prateado com cabo em prata portuguesa trabalho do séc. XX-XXI. Cabo recortado em prata portuguesa, decorado na frente e verso com
enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por flores e volutas com término em concheado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso calculado aprox: 5 gr.
Dim: 2,7x22,8 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26855
https://serralvesantiguidades.com/lote/27646
https://serralvesantiguidades.com/lote/27766
https://serralvesantiguidades.com/lote/27578
https://serralvesantiguidades.com/lote/26332
https://serralvesantiguidades.com/lote/26841
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SINETE 375

Em matéria sintética em tons de verde com armação recortada e vazada em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular
com armação recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e enrolamentos. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso total aprox: 8,8 gr.
Alt: 6,5 cm

Base Licitação: 10 €

POLVORINHO 376

Em matéria córnea, trabalho possivelmente europeu do séc. XIX. Corpo em chifre com aplicações em latão e ferro com término em madeira
torneada. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 32x5,5x8 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA PARA COMPRIMIDOS 377

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval com tampa de movimento ascendente e descendente, sem decoração.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 29,6 gr.
Dim: 1x4x5,2 cm

Base Licitação: 15 €

FERRO DE ENGOMAR 378

Em ferro moldado e patinado, produção da fábrica “Alba” - Albergaria-a-Velha, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado com tampa superior
de movimento ascendente e descendente para colocação interior do respectivo carvão com fecho encimado no topo accionado manualmente por
aleta com término em pega de madeira torneada e patinada. Sinais de uso, pega do verso que acciona a abertura omissa e corrosão acentuada.
Dim: 20x11x18 cm

Base Licitação: 5 €

COLECÇÃO DE DEZ CAIXAS 379

Em porcelana, barro, pedra de sabão, metal, charão e matéria sintética, trabalhos portugueses e europeus do séc. XX. Corpos de formatos variados
e em diversos materiais, decorados em vários tons com a Igreja de São João da Ponte em Braga, publicitária ao “Peter - Café Sport”, motivos florais,
egípcios, pedraria e apontamentos esculpidos. Sinais de uso e caixa encimada por baralho de cartas partida e colada.
Dim: 3x5,1x7,5 cm (Maior)
Dim: 1,7x2,5x3,2 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

COLHER DE REFRESCO 380

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso, encimado por pega recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas.
Concha de formato oval de covo acentuado, decorada ao centro por flor, ladeada por caneladuras recortadas em dégradé com enrolamentos
vegetalistas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 18,9 gr.
Dim: 20,8 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27374
https://serralvesantiguidades.com/lote/27576
https://serralvesantiguidades.com/lote/26863
https://serralvesantiguidades.com/lote/27756
https://serralvesantiguidades.com/lote/27588
https://serralvesantiguidades.com/lote/27375
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PAR DE BOTÕES DE PUNHO 381

Em prata portuguesa, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos facetados de formato circular, decorados ao centro com o “Teatro D. Maria I” em
relevo, interligados por correntes constituídas por elos interligados entre si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 17,2 gr.
Dim: 2x2 cm

Base Licitação: 20 €

PINCEL PARA FAZER A BARBA 382

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado com cartela central recortada com nomograma interior gravado,
ladeada por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo, encimado por pega repuxada com a mesma decoração com término em pincel.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 89,4 gr.
Dim: 12,5x3 cm

Base Licitação: 20 €

C. ALVAREZ (SÉC. XX) 383

“EL RETIRO, MADRID” – Litogravura sobre papel, representando o parque do retiro de Madrid, com o Monumento a Afonso XII, ladeado por lago e
barco a remos. Assinada no canto inferior direito [C. Alvarez], de uma série limitada 41/125. Trabalho emoldurado.
Dim: 19x14 cm (Mancha parcial)
Dim: 46,5x41,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

DECANTER 384

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por
caneladuras verticais recortadas e facetadas. Rolha facetada e lapidada. Sinais de uso.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 10 €

TOCHEIRO 385

Em madeira maciça torneada, entalhada e brunida a ouro fino, trabalho português do séc. XIX-XX. Fuste torneado e entalhado com caneladuras
verticais, interceptadas por folhas de acanto e frisos concêntricos, encimado por arandela em chapa recortada e pintada em tons de azul. Fuste
assente sobre base torneada de formato circular, ornada com caneladuras verticais entalhadas com términos em pés zoomórficos.
Sinais de uso, faltas e defeitos no brunido a ouro.
Alt: 51,5 cm (Tocheiro)
Dim: 56,7 cm (Altura total do tocheiro com a respectiva arandela em chapa)

Base Licitação: 10 €

PAR DE TALHERES PARA SALADA 386

Cabos em prata portuguesa com terminais em metal dourado, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos recortados, decorados na frente e verso com
volutas sobrepostas, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso e cabos com pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso calculado aprox: 20 gr.
Dim: 24,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26342
https://serralvesantiguidades.com/lote/27340
https://serralvesantiguidades.com/lote/27707
https://serralvesantiguidades.com/lote/26335
https://serralvesantiguidades.com/lote/27640
https://serralvesantiguidades.com/lote/27447


Leilão Dezembro 2022

Página 84 de 353

TRÊS CONJUNTOS PARA BEBÉS 387

Em prata portuguesa com terminais em metal prateado, trabalhos do séc. XX. Dois conjuntos constituídos por: Dois (2) garfos, duas (2) facas e duas
(2) colheres, decorados por cartelas ovais, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, motivos florais e volutas. Outro conjunto constituído por: Uma (1)
colher e um (1) garfo com inscrições em relevo “Bebé”. Conjuntos com estojos originais. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 833 - Marcas de garantia da prata do toque 0,833/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso calculado aprox: 50 gr.
Dim: 15,5 cm (Garfo maior)
Dim: 17,5 cm (Faca maior)
Dim 16,5 cm (Colher maior)

Base Licitação: 20 €

TINTEIRO DE MESA 388

Em vidro translucido moldado e recortado com aro e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente recortado de formato
rectangular ao alto, encimado por aro e tampa em prata, decorada ao centro por faixa concêntrica. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no bordo
lateral direito e charneira do verso que une a tampa ao aro com defeitos.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: Não de consegue pesar
Dim: 4,8x5x10,2 cm

Base Licitação: 20 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 389

“VIRGEM” – Óleo sobre placa de cartão prensado, representando Virgem Maria em posição de meditação. Obra de cultura erudita, não assinada.
Pintura em razoável estado de conservação. Trabalho emoldurado.
Dim: 39x38 cm (Óleo)
Dim: 55,7x55,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

FRASCO COM TAMPA 390

Em faiança portuguesa moldada, relevada, pintada e dourada, produção da fábrica de Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalhos do séc. XX. Corpo
de formato paralelepipédico ao alto de cantos facetados, decorado em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos
vegetalistas e complementos a ouro mate. Gargalo encimado por tampa amovível com a mesma decoração. Marca por carimbo na base. Sinais de
uso.
Dim: 16,5x8,2x10,2 cm

Base Licitação: 10 €

TINTEIRO DE MESA 391

Em vidro translucido moldado, facetado e lapidado com aros em metal, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato quadrangular, decorado por
faixas verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo, encimado por tampa facetada de movimento ascendente e descendente.
Sinais de uso.
Dim: 5,9x3,7x3,7 cm

Base Licitação: 10 €

COLHER DE REFRESCO 392

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente espiralado, encimado por caneladuras oblíquas em dégradé com término em
cartela recortada, ladeada por enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 27,5 gr.
Dim: 20,2 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26967
https://serralvesantiguidades.com/lote/27034
https://serralvesantiguidades.com/lote/26918
https://serralvesantiguidades.com/lote/27684
https://serralvesantiguidades.com/lote/27035
https://serralvesantiguidades.com/lote/27108
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TAÇA FACETADA 393

Em porcelana moldada e relevada, produzida pela manufactura “JPM” com base em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo facetado de
formato circular, decorado em tons de azul sobre fundo branco ao gosto da Companhia das Índias com peónias ladeadas por ramagens, assente
sobre base repuxada de formato circular. Inscrição no verso “Manufactura JPM - Porcelana em pasta Chinesa - Peónia azul-cobalto - alto-gogo
- Dinastian Yuan”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 8,7 cm
Diâm: 17,1 cm

Base Licitação: 25 €

TRINCHANTE PARA CARNE 394

Cabos em prata portuguesa com terminais em metal prateado, trabalhos do séc. XIX-XX. Cabos recortados, decorados por faixas oblíquas, ladeadas
por motivos florais, encimadas por cartelas ovais, ornadas por volutas e enrolamentos. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso calculado aprox: 40 gr.
Dim: 27,5 cm (Garfo)
Dim: 32,5 cm (Faca)

Base Licitação: 20 €

PALITEIRO “FIGO” 395

Em faiança portuguesa moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico possivelmente das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX, representando
figo, assente sobre folha recortada. Sinais de uso, esbeiçadelas acentuadas no vidrado e término superior da folha partida e colada.
Dim: 5,5x12x10 cm

Base Licitação: 5 €

CANDELABRO DE TRÊS LUMES 396

Em metal amarelo moldado, relevado, recortado e vazado, trabalho europeu do séc. XX. Braços recortados em forma de ramagem, encimados por
arandelas recortadas e copos que servem de apoio às velas, assentes sobre base repuxada e parcialmente recortada e vazada, decorada com
enrolamentos vegetalistas, términos em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Alt: 27,5 cm
Diâm: 29 cm

Base Licitação: 10 €

CARAVELA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES 397

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Caravela de velas hasteadas, assente sobre base oval recortada.
Sem decoração. Marca por carimbo na base e inscrição XVII - Exposição Conselho da Europa. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 7,7x4x7,5 cm

Base Licitação: 10 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 398

Em prata chinesa, com as respectivas marcas de garantia, trabalhos do séc. XX. Corpos em forma de cana de bambu com términos em pegas
recortadas em dégradé de formato circular, decoradas ao centro por caracteres chineses. Sinais de uso.
Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 65,2 gr.
Dim: 12,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26886
https://serralvesantiguidades.com/lote/27448
https://serralvesantiguidades.com/lote/27546
https://serralvesantiguidades.com/lote/27548
https://serralvesantiguidades.com/lote/26832
https://serralvesantiguidades.com/lote/27436
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FOSFOREIRA 399

Em prata inglesa com as respectivas marcas de garantia da prata do toque 0,925, trabalho do séc. XX. Corpo liso em forma de caixa de formato
rectangular ao alto com tampa de movimento ascendente e descendente com caneladura estriada na base, sem decoração. Sinais de uso e
pequenas amolgadelas.
Marcas de garantia da prata inglesa com punção de Chester do toque 0,925/1000 com marcas de fabricante.
Peso aprox: 30,5 gr.
Dim: 0,6x5,1x4,1 cm

Base Licitação: 25 €

PASSE-PARTOUT 400

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato circular, decorado por faixa concêntrica com flores em relevo,
encimada no topo por florão com concheado central em relevo, ladeado por perolados, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pés
frontais recortados em forma concha. Verso com estrutura em madeira com suporte central. Sinais de uso, vidro frontal omisso e suporte do verso a
necessitar de restauro.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 39 gr.
Diâm: 11,9 cm

Base Licitação: 25 €

GARRAFA LICOREIRA 401

Em vidro translucido moldado e relevado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixa
concêntrica com caneladuras verticais de movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo, encimado por gargalo facetado. Rolha de
formato tubular com a mesma decoração Sinais de uso.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS IMAGENS DE ORATÓRIO “VIRGEM MARIA” 402

Em porcelana moldada, relevada e pintada, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Escultura representada de pé em vulto perfeito com os braços
cruzados sobre o peito, ladeada por flores em relevo e encimada por pomba de asas abertas, representando o divino espirito santo. Escultura
assente sobre base moldurada em dégradé de formato oval. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com ornatos a ouro mate.
Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas e defeitos de fabrico no vidrado.
Alt: 10 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS JARRINHAS 403

De pequenas dimensões em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpos de
formato bojudo e de formato tubular, decorados em tons de azul e vinoso sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos
vegetalistas, padrões geométricos estilizados e frisos concêntricos. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 12,6 cm (Maior)
Alt: 7 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

FLOREIRA DE LAPELA 404

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado e espalmado, decorado na frente e verso com motivos de arranjos florais em relevo,
ladeado no verso por gancho de suspensão recortado em voluta com término em flor. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 6 gr.
Dim: 7,2x1,5 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27037
https://serralvesantiguidades.com/lote/27753
https://serralvesantiguidades.com/lote/27502
https://serralvesantiguidades.com/lote/27637
https://serralvesantiguidades.com/lote/26878
https://serralvesantiguidades.com/lote/27774
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TACINHA DE BORDO RECORTADO DO “REIS & FILHOS” 405

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com motivos florais em relevo, ladeados por
caneladuras verticais em forma de pétalas, assente sobre base circular, moldurada em dégradé. Sinais de uso, restauros antigos e contraste
parcialmente perfurado.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 70,2 gr.
Alt: 5,2 cm
Diâm: 13,7 cm

Base Licitação: 35 €

TINTEIRO DE MESA COM PENA DE ESCRITA 406

Em vidro translucido moldado com aro, tampa e aplicações em prata portuguesa com base em madeira de mogno maciço, encimada ao centro por
pena de escrita, trabalhos do séc. XX-XXI. Depósito em vidro translucido com aro e tampa repuxada e facetada de movimento ascendente e
descendente, decorada por faixa concêntrica recortada, intercalada com motivos florais em relevo, assente sobre base em madeira de formato
rectangular, decorada com aplicações em prata e suporte frontal para apoio da respectiva pena de escrita. Pena de escrita recortada e espalmada
com término tubular, decorada na frente e verso com enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marcas de garantia da prata do toque 0,835/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso calculado aprox: 30 gr.
Dim: 7x8,9x16,9 cm (Tinteiro com a respectiva base)
Dim: 15,7 cm (Pena de escrita)

Base Licitação: 35 €

PALITEIRO “CASAL DE GALINÁCEOS EM POSE DE GALAR” 407

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de verde, castanho, vermelho e preto, representando casal de galináceos em vulto perfeito em pose de galar, assente sobre base
repuxada de formato circular. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do término da crista e no bordo da base.
Diâm: 7,3x4,7x7,5 cm

Base Licitação: 10 €

PARTE DE SERVIÇO DE CHÁ 408

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XIX-XX. Conjunto constituído pelas seguintes peças que passamos a
descrever: (1) um bule de chá, (1) uma leiteira e (1) uma chávena com pires. Corpos facetados, sem decoração. Marcas por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marcas Nºs – 21 e 22 em uso 1881-1921.
Alt: 13 cm (Bule de chá)
Alt: 12,5 cm (Leiteira)
Alt: 7,7 cm (Chávena de chá com o respectivo pires)

Base Licitação: 15 €

DOIS LAVA-OLHOS DE PÉ ALTO 409

Em vidro em tons de azul e translucido moldado, recortado e facetado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos lisos de formato oval de bordo
recortado, assentes sobre fuste central com términos em bases repuxadas de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 6,7 cm (Maior)
Alt: 6 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27372
https://serralvesantiguidades.com/lote/27024
https://serralvesantiguidades.com/lote/27540
https://serralvesantiguidades.com/lote/27585
https://serralvesantiguidades.com/lote/27582
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PAR DE RESPLENDORES 410

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpos recortados e vazados em forma de meia-lua, decorados ao centro
por flor cravejada com vidro lapidado em tons rosa. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 8,9 gr.
Dim: 5,5x5,8 cm

Base Licitação: 30 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 411

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, assente sobre pés recortados com términos em
enrolamento. Bordo recortado de movimento ondulado, encimado por flores em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 75,7 gr.
Alt: 2,7 cm
Diâm: 11,6 cm

Base Licitação: 35 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 412

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular. Aba decorada com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por
volutas e perolados sobre fundo batido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 90,3 gr.
Diâm: 20,7 cm

Base Licitação: 35 €

BRINQUEDO “GRUA” DA MECCANO 413

Brinquedo de dimensões médias, fabrico inglês do séc. XX. Modelo que consiste num conjunto de peças metálicas, barras, tiras e treliças metálicas,
rodas, polia, pneus, corda, chaves de aperto. O objectivo do Meccano é que as crianças construam e possam criar os seus próprios projectos.
Acompanha este modelo um livro de instruções e caixa original em cartão policromado. Sinais de uso e tampa da caixa original em mau estado de
conservação, possíveis faltas e defeitos. Não nos responsabilizamos por peças em falta.

Base Licitação: 15 €

COLECÇÃO DE DEZ CAIXAS 414

Em porcelana, barro, latão, vidro e matéria sintética, trabalhos portugueses e europeus do séc. XX. Corpos de formatos variados e em diversos
materiais, decorados em vários tons com motivos de arranjos florais, ornitológicos, casarios, volutas e placas recortadas com motivos geométricos e
pedraria em tons de azul e vermelho. Sinais de uso.
Dim: 5,4x7x8,9 cm (Maior)
Dim: 1,5x2,6x3,7 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

DECANTER 415

Em cristal translúcido, moldado, lapidado e facetado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto,
decorado com faixa concêntrica geométrica, intercalada por enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um desenho repetitivo. Rolha facetada
de formato esférico. Sinais de uso.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27795
https://serralvesantiguidades.com/lote/26854
https://serralvesantiguidades.com/lote/27769
https://serralvesantiguidades.com/lote/27689
https://serralvesantiguidades.com/lote/27587
https://serralvesantiguidades.com/lote/26350
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PINÇA PARA GELO 416

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e recortado com términos em forma garra. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 68 gr.
Dim: 16,2 cm

Base Licitação: 40 €

CONJUNTO DE MESA 417

Em prata chinesa, com as respectivas marcas de garantia, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato tubular, decorados por dragões em relevo e
bambus sobre fundo batido. Sinais de uso.
Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 114 gr.
Alt: 7 cm (Maior)
Alt: 3,8 cm (Menor)

Base Licitação: 40 €

JARRA 418

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com caneladuras verticais de topo recortado intercalados por
enrolamentos vegetalistas estilizados e perolados incisos, encimadas por faixa concêntrica com concheados em relevo, enrolamentos vegetalistas e
perolados.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 88,4 gr.
Alt: 16 cm

Base Licitação: 40 €

PALITEIRO “ESQUILO” 419

Em porcelana moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito em posição de observação,
segurando um fruto com ambas as patas, assente sobre base oval, encimada por cogumelo de topo perfurado para a colocação dos respectivos
palitos. Decoração policroma em vários tons e a ouro sobre fundo branco, pintada à mão. Marca por carimbo na base com desgastes acentuados.
Sinais de uso.
Dim: 8,5x4,5x7 cm

Base Licitação: 10 €

PRATO 420

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível á fábrica da Fervença, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato
circular de covo acentuado, decorado em tons de azul, castanho, verde e amarelo sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral estilizado. Aba
decorada por faixa recortada com enrolamentos vegetalistas estilizados, ladeados por friso concêntrico. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do
bordo e cabelo consolidado por gatos.
Alt: 5 cm
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 15 €

BOMBONIERE “ARTE NOVA” 421

Em vidro moldado, areado e pintado em tons de bordeaux com aro, pega e tampa em metal prateado, trabalho europeu do séc. XIX-XX, Corpo de
formato bojudo, decorado com faixas concêntricas estilizadas em tons de bordeaux e translucidas sobre fundo dito “Areado” em tons de branco.
Sinais de uso.
Alt: 20 cm
Dim: 27 cm (Altura total da Bomboniere com a respectiva pega)

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27101
https://serralvesantiguidades.com/lote/27439
https://serralvesantiguidades.com/lote/26960
https://serralvesantiguidades.com/lote/26996
https://serralvesantiguidades.com/lote/27677
https://serralvesantiguidades.com/lote/26950
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DUAS SALVAS DE BORDO RECORTADO 422

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fundos lisos de formato circular de covo acentuado. Abas decoradas com
enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 108 gr.
Diâm: 16,5 cm (Maior)
Diâm: 13,8 cm (Menor)

Base Licitação: 40 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO “REIS - PORTO” 423

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de centro repuxado de formato circular, decorado por faixa concêntrica
com concheados em relevo e enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas, intercalados por faixas verticais parcialmente lisas e recortadas,
encimadas por volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Reis -
Porto”.
Peso aprox: 113,2 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 19,7 cm

Base Licitação: 50 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 424

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato oval de covo de movimento côncavo, decorado ao centro por cesto com
arranjo floral em relevo, assente sobre pés de enrolamento. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com motivos florais, interligados entre si
por enrolamentos vegetalistas e encordoados, encimada por pega central em arame de prata com términos em enrolamento. Sinais de uso e volutas
do término da pega a necessitarem de ser soldadas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 126,7 gr.
Dim: 12,5x15,3x23,1 cm

Base Licitação: 50 €

FIGURA MASCULINA E DOIS BUSTOS DE NATIVOS “ARTE-INDÍGENA” 425

Esculturas em madeira exótica maciça e entalhada, trabalhos coloniais portugueses do séc. XX. Sinais de uso.
Alt: 21,6 cm (Maior)
Alt: 12,5 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

TINTEIRO DE MESA “ARTE-NOVA” 426

Em metal prateado moldado, recortado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo, decorado por
ramagens vegetalistas em relevo, interligadas entre si por laçarote, ladeadas por volutas e friso recortado perolado, encimado ao centro por tinteiro
com tampa de movimento ascendente e descendente com depósito interior em porcelana da [Electro cerâmica do Candal]. Sinais de uso e
pequenos desgastes no prateado.
Dim: 5x13x16,7 cm

Base Licitação: 15 €

CAIXA PARA PÓ-DE-ARROZ 427

Em cristal translucido moldado fabrico da “Atlantis”, com tampa em casquinha da “Topázio”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular,
decorado com caneladuras transversais lapidadas, encimado por tampa amovível em casquinha, decorada por faixa concêntrica com flores em
relevo. Tampa com inscrição incisa “Topázio - casquinha” e base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 10,5 cm
Diâm: 8,5 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26710
https://serralvesantiguidades.com/lote/26835
https://serralvesantiguidades.com/lote/26928
https://serralvesantiguidades.com/lote/26721
https://serralvesantiguidades.com/lote/27003
https://serralvesantiguidades.com/lote/26714
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PALITEIRO “CESTO LADEADO POR RAMAGENS” 428

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Base repuxada de formato circular, encimada por cesto ladeado por ramagens com folhas
recortadas, assente sobre pés recortados, decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso restauros antigos com faltas e
defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 86 gr.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 50 €

CIGARREIRA “ARTE NOVA” 429

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorada na frente e verso com menina em relevo com rosto
de traços suaves e longos cabelos, encimados por flores caindo sobre os ombros, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso e
interior com elásticos a necessitarem de serem substituídos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 56 gr.
Dim: 8x6,3 cm

Base Licitação: 50 €

BASE DE GARRAFA DE BORDO RECORTADO 430

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo acentuado. Aba recortada e parcialmente vazada, decorada ao gosto “Manuelino”
com elementos arquitectónicos, arcos conopiais com términos em enrolamentos vegetalistas, padrão contra fiado, intercalado por volutas e
enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1525, de Celestino da Mota Mesquita, registada em 1916 e em Lisboa em 1951, transferida para a Viúva de Celestino da Mota
Mesquita em 1968 e cancelada em 1975.
Peso aprox: 141,3 gr.
Alt: 2,3 cm
Diâm: 20,7 cm

Base Licitação: 50 €

BAILARINA 431

Escultura em metal moldado e patinado, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada curvada e apoiada sobre a perna esquerda em
pose de dança com os braços esticados em paralelo para o verso, segurando com ambas as mãos pratos musicais. Escultura assente sobre base
em dégradé de formato quadrangular em pedra mármore em tons de negro com nuances em tons de cinza. Sinais de uso.
Alt: 18 cm
Dim: 22,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base em mármore)

Base Licitação: 20 €

CONJUNTO DE SEIS TAÇAS EM CRISTAL 432

Em cristal em tons de verde moldado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos bojudos de formato circular e de covo acentuado,
decorados por faixa concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizados, formando um padrão repetitivo. Sinais de
uso.
Alt: 6,3 cm
Diâm: 12,2 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27720
https://serralvesantiguidades.com/lote/27401
https://serralvesantiguidades.com/lote/27430
https://serralvesantiguidades.com/lote/27365
https://serralvesantiguidades.com/lote/26940
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LAMPARINA COM BULE 433

Em porcelana moldada, relevada, recortada e perfurada, trabalho possivelmente francês do séc. XIX-XX. Corpo repuxado de formato bojudo,
recortado e parcialmente perfurado, encimado por bule bojudo com pega lateral recortada e vazada em voluta. Decoração policroma em vários tons
e a ouro sobre fundo branco com paisagem campestre, ladeada por rochedos, motivos florais, enrolamentos vegetalistas, padrão geométrico, frisos
concêntricos e de movimento ondulado com ornatos e complementos a ouro. Sinal de uso, recipiente para a respectiva vela omisso e tampa do bule
partida e colada.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 20 €

COROA DE IMAGEM 434

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo da coroa com perfil mistilíneo, recortado, ornamentado por sequência
de cartelas e volutas de fundos vazados. Seis imperiais convergindo em feixe no topo, ornamentadas por moldura em flor-de-lis. Pináculo esferóide
dourado, assente nas terminações dos imperiais, sobrepujado pela pomba do Espirito Santo, de asas abertas. Dispõe de espigão central. Sinais de
uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 15,2 gr.
Alt: 4,3 cm
Diâm: 4 cm

Base Licitação: 50 €

MOSTARDEIRA “MANUEL ALCINO E FILHOS” 435

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em forma de recipiente para carvão “Coal Scuttle” com tampa de movimento ascendente e
descendente, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Interior com colher amovível com pega de movimento espiralado com
término em forma de concha. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 52,3 gr.
Dim: 5x3x5 cm (Mostardeira)
Dim: 6,2 cm (Colher)

Base Licitação: 50 €

JARRA MODERNISTA 436

Em vidro de Murano moldado, trabalho italiano do séc. XX. Corpo estilizado de formato bojudo, decorado em tons de roxo, verde, amarelo, azul e
bordaux com término em bordo recortado, assente sobre base repuxada e recortada. Sinais de uso.
Alt: 23 cm

Base Licitação: 20 €

PRATO 437

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de amarelo, castanho, verde e azul sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por friso concêntrico. Aba
decorada por motivos florais, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Sinais de uso, defeitos de fabrico e
esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 4,8 cm
Diâm: 25,9 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26933
https://serralvesantiguidades.com/lote/27796
https://serralvesantiguidades.com/lote/27126
https://serralvesantiguidades.com/lote/26970
https://serralvesantiguidades.com/lote/27614


Leilão Dezembro 2022

Página 93 de 353

CAIXA GUARDA-JÓIAS 438

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado por linhas tortas e retortas, decorado ao gosto “Manuelino” com elementos
arquitectónicos, arcos, frisos ondulados com términos em enrolamentos, troncos e motivos vegetalistas sobre padrão contra fiado, assente sobre pés
esféricos. Corpo encimado por tampa recortada de movimento ascendente e descendente de centro repuxado, decorado por friso recortado,
entrelaçado por encordoados. Sinais de uso, pequenas amolgadelas na tampa e nos pés.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 173 gr.
Dim: 5,8x9,4x11,7 cm

Base Licitação: 60 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 439

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Orla decorada por caneladuras verticais recortadas em
dégradé de movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo. Aba decorada com concheados, ladeados por volutas, perolados em
relevo e frisos encordoados. Sinais de uso e fundo com pequenos opados.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 209,6 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 28 cm

Base Licitação: 60 €

CRISTO CRUCIFICADO DA TERRA SANTA 440

Escultura em metal moldado e prateado, aplicado sobre cruz em madeira maciça, provavelmente de oliveira, patinada e revestida a placas de
madrepérola, ladeadas por molduras em madeira de pau-santo, trabalho da oficina dita “Terra Santa” do séc. XIX-XX. A figura está representada
crucificada com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito com cendal preso por nó de laçada com ponta pendente sobre a perna
esquerda e pés justapostos. Escultura aplicada em cruz de madeira maciça, revestida a placas de madrepérola esgrafitada, ladeadas por resplendor
flamejante, decoradas com padrão geométrico, caveira, nossa senhora na base e no topo com legenda “JNRI”. Verso com incrustações em
madrepérola de formato circular com terminais em osso de formato esférico. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Dim: 3,5x2,7 cm (Cristo)
Dim: 14,18x7,9 cm (Cruz)

Base Licitação: 20 €

PALITEIRO “CORAÇÂO” 441

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de castanho, representando coração assente sobre base de formato quadrangular com términos em pés semiesféricos. Sinais de
uso.
Dim: 3,3x6x11 cm

Base Licitação: 15 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 442

Em prata portuguesa, trabalhos do último quartel do séc. XVIII e princípio do séc. XIX. Corpos parcialmente lisos, decorados nas extremidades por
caneladuras oblíquas, formando um padrão espinhado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (L-34) – do toque mínimo de 0,750/1000. Contraste da prata atribuível ao Ensaiador-Mor
de Lisboa, Luís Gonzaga da Costa, citado entre 1790-1795 datável do fim do século XVIII - princípio do século XIX. Marca de Ourives de Lisboa -
Fernando Moitinho de Almeida (L-501), possivelmente o mesmo das duas anteriores, conhecida com contrastes L-31; L-32; L-34; L-37 e L-41,
datável entre 1770.c 1870 ou mais logicamente c.1790 - c.1850.
Peso aprox: 106,7 gr.
Dim: 12 cm

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27449
https://serralvesantiguidades.com/lote/26774
https://serralvesantiguidades.com/lote/27497
https://serralvesantiguidades.com/lote/27482
https://serralvesantiguidades.com/lote/27102
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CAIXA GUARDA-JÓIAS “REIS JOALHEIROS” 443

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular com tampa amovível, sem decoração. Sinais de uso e pequenas
amolgadelas na tampa.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 143,9 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 65 €

TINTEIRO DE MESA 444

Em faiança moldada, relevada, recortada e vazada, trabalho possivelmente europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao baixo,
decorado por motivos arquitectónicos recortados e vazados, assente sobre pés recortados, decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo
com términos em enrolamento. Tinteiro constituído por uma gaveta frontal com pomo em forma de flor, encimado por areeiro e depósito para tintas
amovíveis, ladeados por cercadura recortada e vazada em forma de tronco. Decoração em tons de azul. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no
vidrado, uma delas com mais incidência no bordo do verso da base.
Dim: 9.5x10x16 cm

Base Licitação: 25 €

CAIXA PARA PÓ-DE-ARROZ “ARTE-NOVA” 445

Em vidro em tons de verde moldado, recortado, pintado e dourado com aros em metal patinado, trabalho francês do séc. XX. Corpo bojudo de
formato quadrangular de cantos recortados, encimado por tampa de movimento ascendente e descendente, decorado em tons de tons branco e a
ouro sobre fundo verde com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular.
Alt: 6x10x10 cm

Base Licitação: 20 €

CESTO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 446

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado, decorado ao centro por flor, ladeada
por frisos concêntricos perolados, assente sobre base circular repuxada. Aba decorada por volutas e perolados em relevo, intercaladas entre si por
motivos florais, formando um padrão repetitivo. Asa móvel em arame de prata moldado, encimada no topo por flores em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do porto de 1938-1984.
Peso aprox: 161,5 gr.
Alt: 6 cm
Diâm: 19 cm Dim: 17,7 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel.

Base Licitação: 65 €

SALVA RECORTADA E VAZADA 447

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de centro repuxado, decorado por flor em relevo, ladeado por faixa concêntrica
recortada e vazada com enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por motivos de arranjos florais em relevo, intercalados entre si por enrolamentos
vegetalistas com término em bordo facetado, encimado por friso concêntrico perolado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,8333/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 165,4 gr.
Alt: 3,4 cm
Diâm: 23,9 cm

Base Licitação: 70 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26860
https://serralvesantiguidades.com/lote/27370
https://serralvesantiguidades.com/lote/27029
https://serralvesantiguidades.com/lote/27200
https://serralvesantiguidades.com/lote/27201
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NOVE PEÇAS EM FAIANÇA E PORCELANA PORTUGUESA E EUROPEIA 448

Em faiança e porcelana portuguesa e europeia moldada, relevada e pintada, fabricos da Viúva Lamego, Sacavém, Carvalhinho, Vista Alegre e
atribuível a Coimbra, trabalhos do séc. XIX-XX, constituído por: (2) duas travessas facetada de formato oitavado, (1) canudo, (1) recipiente de
formato bojudo com inscrição frontal “Salsa”, (3) três chávenas sem pires, (1) chávena com pires e (1) pires solto. Decorações policromas em vários
tons com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e paisagem com figuras em cenas do quotidiano oriental. Algumas das peças
marcadas na base. Sinais de uso, esbeiçadelas, cabelos e restauros.
Dim: 24,8x31 cm (Travessa)
Alt: 17,6 cm (Canudo)
Alt: 9 cm (Recipiente para Salsa)
Alt: 8 cm (Chávena maior “Bigodeira”)
Alt: 5,3 cm (Chávena menor “A Brasileira - Braga”)
Alt: 6,7 cm (Chávena com pires)
Diâm: 11,9 cm (Pires solto)

Base Licitação: 15 €

ALMOFARIZ COM MÃO 449

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado com faixas e frisos concêntricos
em dégradé, encimados por aletas verticais recortadas. Sinais de uso e desgastes acentuados do tempo.
Dim: 8,5x10,7 cm (Almofariz)
Dim: 17,3 cm (Pilão)

Base Licitação: 20 €

BUSTO DE NATIVA “ARTE-INDÍGENA” 450

Escultura em madeira de ébano maciço e entalhado, trabalho colonial português do séc. XX. Sinais de uso.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 25 €

LAVABO 451

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo batido de formato bojudo, assente sobre base circular lisa, decorada por faixas concêntricas.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 139,1 gr.
Alt: 6 cm
Diâm: 11,1 cm

Base Licitação: 70 €

SEIS COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 452

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos, decorados nos términos das pegas por fiadas peroladas em relevo. Sinais de
uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 133,2 gr.
Dim: 12,9 cm (Colher de chá)
Dim: 13,4 cm (Concha de Açúcar)

Base Licitação: 70 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27569
https://serralvesantiguidades.com/lote/26936
https://serralvesantiguidades.com/lote/27021
https://serralvesantiguidades.com/lote/26849
https://serralvesantiguidades.com/lote/27160
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JARRA 453

Em prata chinesa, com as respectivas marcas de garantia, trabalhos do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com ramagens em relevo,
encimadas por aves, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido, assente sobre base circular repuxada. Sinais de
uso e restauros antigos na base.
Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 196,5 gr.
Alt: 19,5 cm

Base Licitação: 70 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 454

Em porcelana portuguesa moldada e relevada da fábrica Electro cerâmica do Candal - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de
movimento ondulado, encimado por tampa amovível, decorada em vários tons sobre fundo branco com reserva central circular com figura feminina
sentada em vulto perfeito, ladeada por aias e puti com cesto de frutas em cenas do quotidiano. Base decorada em tons de azul com faixas
concêntricas a ouro com términos em pés esféricos. Marca por carimbo na base.
Dim: 6,5x10,5x11 cm

Base Licitação: 20 €

DOIS BOIÕES DE FARMÁCIA 455

“BOIÃO DE FARMÁCIA” – Em faiança moldada e relevada de fabrico possivelmente português, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato
cilíndrico com tampa amovível, decorada em tons de verde sobre fundo branco com inscrição ao centro “LYOL”, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e volutas. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 6 cm
Diâm: 6,8 cm
“BOIÃO DE FARMÁCIA” – Em porcelana moldada e relevada fabrico possivelmente português, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato cilíndrico
com tampa amovível, sem decoração. Sinais de uso.
Alt: 7,4 cm
Diâm: 6,6 cm

Base Licitação: 15 €

INVULGAR SALVA GOMADA 456

De pequenas dimensões em prata portuguesa moldada e repuxada, trabalho do primeiro quartel do séc. XVIII. Corpo parcialmente liso de formato
circular de covo acentuado, decorada na aba por faixa concêntrica com caneladuras verticais recortadas de movimento côncavo, formando um
padrão gomado repetitivo. Sinais de uso, desgaste acentuado na marca de ourives e fissuras na aba.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-9). Contraste da prata de ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, não
identificado, do primeiro quartel do séc. XVIII. Marca de Ourives com desgastes acentuados não permitindo a sua correcta atribuição.
Peso aprox: 64,3 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 13,3 cm

Base Licitação: 70 €

TINTEIRO DE MESA 457

Em cristal translucido moldado e facetado com monture em prata portuguesa só com marca de fabricante e base em madeira de pau-santo maciço,
trabalho do séc. XIX-XX. Tinteiro com reservatório central embutido, encimado por aro e tampa de movimento ascendente e descendente, decorada
por frisos concêntricos, encimados por faixas sobrepostas. Corpo ladeado por colunas estriadas, encimadas por pináculos, interligadas entre si por
montantes transversais com cartela frontal recortada, ornada com enrolamentos vegetalistas em relevo com término em laçarote. Tinteiro assente
sobre base quadrangular moldurada em dégradé em madeira de pau-santo maciço, ladeada por faixas concêntricas com a mesma decoração com
términos em pés de bolacha. Sinais de uso, restauros antigos e pequenas faltas e defeitos nos enrolamentos vegetalistas da cartela.
Tinteiro sem marcas de garantia aparentemente visíveis e base só com marcas de ourives com desgastes acentuados – Ao Abrigo do Decreto de
lei Nº 120/2107/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1941 de João Joaquim Monteiro, registada em 1887, transferida para Monteiro & Filhos em 1949, sendo
substituída a letra J por M e para Monteiro & Filhos, Ldª em 1969 e cancelada e cancelada em 1969.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 14X21,3X21,3 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27438
https://serralvesantiguidades.com/lote/27295
https://serralvesantiguidades.com/lote/27511
https://serralvesantiguidades.com/lote/27219
https://serralvesantiguidades.com/lote/27369
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MÁQUINA DE ILHÓS 458

Em ferro moldado e patinado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em forma de leão, representado sentado em vulto perfeito, trespassado na
cabeça por fuso espiralado, encimado por manivela de movimento rotativo com término em ponteira, assente sobre base recortada e perfurada para
a sua respectiva fixação. Sinais de uso
Alt: 14,3 cm

Base Licitação: 20 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 459

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por motivos florais e volutas. Orla decorada por moldura recortada de movimento
côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Aba decorada com concheados em relevo, intercalados entre si por motivos florais e
volutas com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 169,6 gr.
Diâm: 18,7 cm

Base Licitação: 80 €

PALITEIRO “PAPAGAIO” 460

Em faiança moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito em posição de observação, assente sobre folha. Dorso perfurado para colocação dos respectivos palitos. Decoração vidrada e policroma em
tons de vermelho e amarelo sobre fundo verde. Sinais de uso.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 15 €

TAÇA FACETADA 461

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo facetado de formato circular e de covo acentuado,
decorado em vários tons sobre fundo branco dita “Imari” com cercas ladeadas por motivos florais perfilados, enrolamentos vegetalistas e ornatos a
ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 20,8 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA DE BORDO ONDULADO 462

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada com
enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por volutas, concheados e perolados, assente sobre pé repuxado de formato circular, moldurado
em dégradé.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 208,9 gr.
Alt: 18,7 cm

Base Licitação: 80 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 463

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado,
decorado em tons de azul sobre fundo branco com paisagem fluvial, ladeada por juncos, pagodes, motivos ornitológicos, cerca de jardim, arvoredo
exuberante e passadiço com figuras em cenas do quotidiano oriental. Orla decorada por reservas recortadas, ornadas interiormente com padrão
geométrico. Aba com padrão geométrico, intercalado por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, rodas da lei e volutas. Marca por carimbo a azul
na base “Staffordshire - J.M.&S.”. Sinais de uso.
Dim: 35,2x44,5 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27343
https://serralvesantiguidades.com/lote/26989
https://serralvesantiguidades.com/lote/27002
https://serralvesantiguidades.com/lote/27682
https://serralvesantiguidades.com/lote/26899
https://serralvesantiguidades.com/lote/27708
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TAÇA FRUTEIRA “VAL ST LAMBERT” 464

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho belga do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com motivos
geométricos sobreposto, formando um desenho repetitivo. Marcada na base por extenso (Val St Lambert). Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no
bordo interior.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 20,7 cm

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE QUARTO 465

Em cristal translucido moldado e lapidado com base recortada e copo em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Garrafa de formato bojudo,
decorada por faixa concêntrica com padrão geométrico, assente sobre base recortada, decorada por faixa concêntrica com motivos florais em
relevo, interligados entre si por enrolamentos vegetalistas, encimada no topo por copo com a mesma decoração. Sinais de uso e garrafa não
original.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 190,3 gr.
Alt: 21 cm
Diâm: 20,3 cm

Base Licitação: 80 €

ALMOFARIZ COM MÃO 466

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado com faixas e frisos concêntricos
em dégradé, encimadas por aletas verticais recortadas. Sinais de uso e desgaste do tempo.
Dim: 8,3x11,1 cm (Almofariz)
Dim: 17,2 cm (Pilão)

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “MENINA COM SACO” 467

Em porcelana moldada, relevada e pintada, fabrico europeu do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com
ambas as mãos um saco de topo perfurado para colocação dos respectivos palitos, assente sobre base recortada de formato circular. Decoração
policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo do saco e no verso da
base.
Alt: 9,4 cm

Base Licitação: 15 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 468

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular com tampa amovível, decorada com rosas em relevo, sobre
fundo batido e perolado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 161,7 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 10,8 cm

Base Licitação: 80 €

PALITEIRO “ARRANJO FLORAL” 469

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e com restos de policromia, fabrico europeu do séc. XX. Corpo recortado em forma de arranjo floral,
ladeado por folhas em relevo com restos de policromia em tons de verde sobre fundo branco, assente sobre base repuxada de formato oval. Sinais
de uso, faltas e defeitos.
Dim: 9,4x4,5x10,7 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27364
https://serralvesantiguidades.com/lote/26926
https://serralvesantiguidades.com/lote/26872
https://serralvesantiguidades.com/lote/27488
https://serralvesantiguidades.com/lote/26858
https://serralvesantiguidades.com/lote/27539
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AREEIRO 470

Em faiança portuguesa moldada, relevada, vidrada e perfurada, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de topo perfurado, assente sobre
base moldurada em dégradé. Decoração vidrada em tons de negro. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no bordo exterior da base.
Alt: 4,6 cm
Diâm: 7,4 cm

Base Licitação: 20 €

CANECA 471

Em vidro doble soprado em tons de bordeaux e translucido, moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo bojudo, decorado por
faixas de movimento espiralado, assente sobre base circular. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 20 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 472

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por caneladuras verticais largas de topo
recortado, encimadas por concheados em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 203,4 gr.
Diâm: 27,7 cm

Base Licitação: 80 €

PALITEIRO “RATO SOBRE MAÇAROCA” 473

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível a Barcelos, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e policroma em
tons de verde, amarelo, azul e castanho, representando rato em posição vertical e em vulto perfeito sobre maçaroca, assente sobre base circular
moldurada em dégradé. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado, algumas delas acentuadas.
Dim: 12,5 cm
Diâm: 8,5 cm

Base Licitação: 20 €

MESA DE APOIO ESTILO D. MARIA 474

Em madeira de mogno maciço e faixeado com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XX. Tampo recortado em forma de meia-
lua que acompanha as linhas da caixa, constituída por uma gaveta frontal, assente sobre pernas de sessão piramidal invertida. Decoração embutida
em madeira de cetim com faixas e frisos concêntricos, formando um padrão geométrico repetitivo. Puxador central em metal patinado. Sinais de uso
e um dos embutidos da gaveta com faltas e defeitos.
Dim: 70x31,3x65 cm

Base Licitação: 20 €

DECANTER 475

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico atribuível á Marinha grande, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato
paralelepipédico ao alto, decorado em todas as faces com caneladuras verticais lapidadas em dégradé em forma de enrolamentos vegetalistas
estilizados, formando um padrão repetitivo. Rolha facetada e lapidada de formato esférico. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no canto superior
esquerdo.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27638
https://serralvesantiguidades.com/lote/27779
https://serralvesantiguidades.com/lote/26963
https://serralvesantiguidades.com/lote/27475
https://serralvesantiguidades.com/lote/27745
https://serralvesantiguidades.com/lote/26818
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TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 476

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por faixa concêntrica sobre fundo batido, encimado por
volutas em relevo, intercaladas entre si por perolados. Aba decorada por caneladuras verticais lisas de topo recortado, intercaladas por flores em
relevo, encimadas por concheados e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Comercializada pela
“Ourivesaria Falcão - Covilhã”.
Peso aprox: 208,5 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 90 €

DOIS PORTAS SELOS DE SECRETÁRIA 477

Em madeira maciça lacada a negro, trabalhos chineses do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo, encimado por tampas de movimento
ascendente e descente, accionadas por dobradiças em metal, decoradas em vários tons e a ouro sobre fundo lacado a negro, representando
paisagem fluvial com pagodes, ladeados por montanhas, arvoredo exuberante, juncos com figuras em cenas do quotidiano oriental. Interiores
compartimentados de movimento côncavo para apoio dos respectivos selos e ranhura frontal para apoio de canetas. Sinais de uso.
Dim: 3,5x6,8x42,8 cm

Base Licitação: 25 €

BRINQUEDO “ACROBAT PORCHE” 478

Em chapa flandres pintada e outros materiais, fabrico da T.P.S, trabalho japonês dos anos 70. Estrutura em chapa flandres policromada em tons de
cinza e azul com publicidade à Martini Racing, Dunlop, Bosch e Shell, com suporte em matéria sintética no verso de movimento ascendente e
descendente que permite as respectivas acrobacias. Brinquedo accionado por pilhas. Brinquedo em excelente estado de conservação com a
respectiva caixa original em cartão litografado.
Dim: 10,5x10x25,5 cm
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu correcto funcionamento.

Base Licitação: 15 €

JARRA DE PÉ ALTO DE BORDO RECORTADO 479

Em cristal translucido moldado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado por faixa concêntrica dita em “Pontas
de diamante”, tendo ao centro cartela circular com paisagem montanhosa com águia de asas abertas em vulto perfeito em posição de voo, ladeada
por frisos concêntricos com término em bordo recortado, ornado com enrolamentos vegetalistas estilizados. Corpo assente sobre fuste facetado com
término em base circular repuxada. Verso com inscrição gravada [CL XIX - 040]. Sinais de uso.
Alt: 20,5 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 25 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 480

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com
caneladuras verticais convexas, encimadas por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados em relevo, assente sobre pés recortados. Sinais de
uso, pequenas amolgadelas e abertura na junção que une o fundo à aba.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 240,2 gr.
Diâm: 26 cm

Base Licitação: 90 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26836
https://serralvesantiguidades.com/lote/26739
https://serralvesantiguidades.com/lote/26733
https://serralvesantiguidades.com/lote/26824
https://serralvesantiguidades.com/lote/26706
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TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 481

Em faiança portuguesa do Norte, moldada, recortada, relevada e pintada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado, decorado
em tons de azul e rosa sobre fundo branco tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada em tons de verde
com padrões geométricos e encordoados, interligados entre si por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Sinais de uso, cabelo na aba,
esbeiçadelas no vidrado e pequenos defeitos.
Dim: 28x35,5 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA DIOGO 482

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da vista alegre, trabalho do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita
“Dinastia” com arranjos florais, ladeados por folhas de chá, rodas da lei, enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro mate. Bordo decorado
por faixas concêntricas de movimento ondulado em tons de vermelho e a ouro. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marcas Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997.
Dim: 13X12X15 cm

Base Licitação: 25 €

PLACA DECORATIVA EM ALTO-RELEVO 483

Em liga metálica, moldada, relevada e patinada, trabalho europeu séc. XX. Placa representando em primeiro plano casal de figuras da corte em
posição de jogar cartas, sentados sobre banquetas em posição de observação, apoiados com um dos braços sobre mesa de pé alto de formato
circular, ladeados por fidalgo e mordomo com bandeja. Em segundo plano vista de monumento arquitectónico, arvoredo exuberante, vegetação e
moinho de vento num enquadramento longínquo. Obra decorativa assinada por molde na parte inferior esquerda. Autor não identificado. Sinais de
uso. Trabalho com moldura em madeira de castanho, entalhada e vazada com motivos vegetalista e florais.
Dim: 31x42 cm (Placa)
Dim: 46,5x57 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 484

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por concheados em relevo, ladeados
por volutas, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e perolados. Sinais de uso, fundo com opado junto á aba e inscrição comemorativa gravada
no verso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 213 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

PALITEIRO “PORCO PRETO” 485

Em faiança portuguesa moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito em posição de observação com o dorso perfurado para colocação dos respectivos palitos. Sinais de uso e
terminais das orelhas com faltas e defeitos.
Dim: 6x4,5x13 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27570
https://serralvesantiguidades.com/lote/26793
https://serralvesantiguidades.com/lote/27062
https://serralvesantiguidades.com/lote/27145
https://serralvesantiguidades.com/lote/27534
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½ SERVIÇO DE CHÁ 486

Em porcelana francesa moldada e relevada, fabrico de Limoges, trabalhos do séc. XX. Serviço constituído por (1) um bule de chá, (1) uma leiteira),
(1) um açucareiro, (6) seis chávenas para chá e (6) seis pires. Corpos de formato bojudo, decorados a ouro sobre fundo branco com faixas
concêntricas com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas estilizados. Bico do bule em colo de cisne e pegas laterais recortadas e
vazadas em voluta. Marcados por carimbo na base [*** Paulhat - Porcelaines - Limoges]. Sinais de uso.
Alt: 24 cm (Bule de chá)
Alt: 13,5 cm (Leiteira)
Alt: 18 cm (Açucareiro)
Alt: 6 cm (Chávena de chá com o respectivo pires)

Base Licitação: 25 €

DECANTER 487

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo repuxado de formato cónico,
decorado com caneladuras verticais lisas e lapidadas de movimento espiralado, formando um desenho geométrico repetitivo. Rolha facetada de
formato cónico invertido. Marca a ácido na base. Sinais de uso.
Alt: 38 cm

Base Licitação: 25 €

FRUTEIRO DE BORDO RECORTADO 488

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com
medalhões repuxados de movimento convexo, ladeados por concheados em relevo e volutas, intercalados por enrolamentos vegetalistas, perolados
sobre fundo batido e volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 218,3 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 25 cm

Base Licitação: 100 €

ANTÓNIO SOARES DOS REIS (1847-1889) 489

“FLOR AGRESTE” – Escultura em bronze (múltiplo), moldado e patinado com base em pedra mármore, trabalho do séc. XIX. Busto em vulto
perfeito, assente sobre base de formato circular. Assinada e datada no verso [A. S. dos Reis 1878]. Sinais de uso.
Dim: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS “AVIAÇÃO / AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO” 490

Colecção constituída por (16) dezasseis medalhas em bronze moldado, relevado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto que
passamos a descrever: {Portugália - Fokker - 100 - Voo Inaugural - 08 - Junho 1992 - Lisboa - Porto - Turim}; {Portugália - 17- Junho - 1992 -
Primeiro voo Lisboa - Porto - Cologne}; {Portugália - 17 - Junho - 1992 - Primeiro voo Lisboa - Porto - Strasbourg}; {Portugália - 21 - Junho - 1992 -
Primeiro voo Porto - Madrid}; {Boeing 727 - 10 - 02 - 68 - Cidade do Porto}; {Taça Varig - 1º Torneio de Futebol de Salão Inter Agências}; {IX
Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Cidade de Viana do Castelo 2 a 6 de Novembro de 1983}; {X Congresso Nacional das
Agencias de Viagens e Turismo - Fátima - 21 a 25 de Novembro de 1984}; {XI Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Alvor -
Algarve - 27 de Novembro a 1 de Dezembro de 1985}: {XII Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Aveiro - 5 a 9 de Novembro de
1986}; {XIV Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Ofir / Esposende 9 a 13 de Novembro de 1988}; {XV Congresso Nacional das
Agencias de Viagens e Turismo - Torremolinos - 21 a 26 de Novembro de 1989}; {XVII Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo -
Recife - 26 de Novembro a 1 de Dezembro de 1991}; {XVIII Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Vilamoura - Algarve de 11 a
15 de Novembro de 1992}; {XIX Congresso Nacional das Agencias de Viagens e Turismo - Porto de 1 a 5 de Dezembro de 1993} & {Comemoração
do 10º Aniversário da Top Tours - 1979-1989}. Medalhas ricamente elaboradas com um elevado nível artístico e pormenor, algumas assinadas pelo
escultor “A. Ferreira”. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Diâm: 8,8 cm (Maior)
Diâm: 3,7 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27351
https://serralvesantiguidades.com/lote/26904
https://serralvesantiguidades.com/lote/26840
https://serralvesantiguidades.com/lote/27055
https://serralvesantiguidades.com/lote/26747
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LOTE DE VÁRIAS PEÇAS EM PRATA 491

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX-XXI. Conjunto constituído por: (2) duas jarrinhas, (2) duas salvas de pequenas dimensões, (1) uma
caixa com tampa e (1) uma colher de refresco. Decorações diversas com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, volutas, perolados e
faixas concêntricas com motivos geométricos. Sinais de uso, amolgadelas, faltas e defeitos.
Contrastes: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contrastes:
Águia 833 e 835. Marcas de garantia da prata do toque 0,833/1000 e 0,835/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1938-1985 e de 1985-2020.
Peso aprox: 298,2 gr.
Alt: 8,5 cm (Jarra maior)
Alt: 5,3 cm (Jarra menor)
Diâm: 14,4 cm (Salva maior)
Diâm: 11,5 cm (Salva menor)
Dim: 5,5x7,7 cm (Caixa com tampa)

Base Licitação: 110 €

PALITEIRO “GATO” 492

Em terracota moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico atribuível a Barcelos, trabalho popular português do séc. XX. A figura está
representada deitada em vulto perfeito em posição de observação. Decoração policroma em tons de cinza, amarelo e verde. Sinais de uso.
Dim: 14x8,5x20 cm

Base Licitação: 20 €

PRATO 493

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de azul, castanho, verde, amarelo e rosa sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral estilizado, ladeado por faixa
concêntrica. Aba decorada por enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do
bordo, algumas delas com mais incidência.
Alt: 6
Diâm: 35 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA DE PÉ ALTO DE BORDO ONDULADO 494

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Taça de formato circular de bordo ondulado, assente fuste
moldado em forma de balaústre com término em base circular repuxada. Corpo decorado por faixas concêntricas a ouro sobre fundo branco. Marca
por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 14 cm
Diâm: 23,6 cm

Base Licitação: 25 €

BOMBONIERE DE PÉ ALTO 495

Em cristal doble em tons de azul e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por faixas
verticais com paisagens com casarios, ladeados por arvoredo exuberante, motivos animalistas e ornitológicos, assente sobre fuste moldado em
forma de balaústre com término em base circular. Tampa repuxada, decorada por faixa sobrepostas em [X] lapidadas, encimada por pomo facetado.
Sinais de uso.
Alt: 35 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26847
https://serralvesantiguidades.com/lote/27545
https://serralvesantiguidades.com/lote/27679
https://serralvesantiguidades.com/lote/26811
https://serralvesantiguidades.com/lote/26975
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COLAR DE SENHORA 496

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e fragmentos de águas
marinhas, trabalho português do séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio de ouro com cinquenta e sete (57) pérolas de cultura, intercaladas por trinta e oito
(38) fragmentos de águas marinhas. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 24,6 gr.
Compr: 45 cm

Base Licitação: 120 €

COLECÇÃO DE MOEDAS «ESCUDOS» DA SÉRIE ANUAL BNC 497

Colecção de moedas correntes «BNC», brilhantes não circuladas, constituída por {DEZASSEIS SÉRIES}, em cupro-níquel, latão-níquel e
bimetálicas. Interessante e histórico conjunto numismático, no qual passamos a descrever: [1.º Ano de emissão] – {5 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00,
20$00 e 50$00 de 1986; [2.º Ano de emissão] – {6 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 10$00 - Conselho da Europa • Mundo Rural, 20$00 e 50$00 de
1987; [3.º Ano de emissão] – {5 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00 e 50$00 de 1988; [4.º Ano de emissão] – {6 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00,
20$00, 50$00 e 100$00 de 1989; [5.º Ano de emissão] – {6 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00 e 100$00 de 1990; [6.º Ano de emissão] –
{7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e 200$00 de 1991; [7.º Ano de emissão] – {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00,
100$00 e 200$00 de 1992; [8.º Ano de emissão] – {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e 200$00 de 1993; [9.º Ano de
emissão] – {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e 200$00 de 1994; [10.º Ano de emissão] – {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00,
20$00, 50$00, 100$00 e 200$00 de 1995; [11.º Ano de emissão] – {8 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00, 200$00 e 200$00 -
XXVI Jogos Olímpicos de Atalanta de 1996; [12.º Ano de emissão] – {9 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00, 100$00 - O Lobo
Marinho, 200$00 e 200$00 - Golfinhos da Costa Portuguesa de 1997; [13.º Ano de emissão] – {8 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00,
100$00, 200$00 e 200$00 – Expo′ 98 de 1998; [14.º Ano de emissão] – {9 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00, 100$00 - Unicef,
200$00 e 200$00 - Unicef de 1999; [15.º Ano de emissão] – {8 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00, 200$00 e 200$00 - Jogos
Olímpicos de Sidney de 2000; [16.º Ano de emissão e última] – {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e 200$00 de 2001}.
Exemplares em carteiras plastificadas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. COLECÇÃO COMPLETA.
Nota: Acompanha esta colecção mais (TRÊS CONJUNTOS) de moedas idênticas às anteriores com o título «As últimas moedas de escudos»,
apresentadas pelo Banco Comercial Português. Três estojos originais cartonados, com {7 Moedas} - 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00 e
200$00 de 2001.

Base Licitação: 20 €

DECANTER 498

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras verticais e
oblíquas, intercaladas por motivos geométricos e enrolamentos vegetalistas, formando um padrão repetitivo. Rolha decorada com caneladuras
verticais lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 36,2 cm

Base Licitação: 25 €

JÚLIA RAMALHO (1946) 499

“APITO / PALITEIRO ● GALINHA COM PINTAINHOS” – Escultura em cerâmica moldada e relevada, trabalho português do séc. XX. A galinha
está representada de pé e em vulto perfeito, ladeada por pintainhos, volutas e perolados com término em apito frontal. Decoração vidrada e
monocroma em tons de castanho, assinada na parte superior da base com as iniciais [JR]. Sinais de uso.
Dim: 10x9,8x13,5 cm

Base Licitação: 20 €

ARMAÇÃO TUBULAR EM PRATA PORTUGUESA 500

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo tubular recortado em voluta com término em cartela oval com gravação possessória, assente
sobre pés de formato semicircular. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 204 gr.
Dim: 37,5x23,7x18 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27815
https://serralvesantiguidades.com/lote/26355
https://serralvesantiguidades.com/lote/27015
https://serralvesantiguidades.com/lote/27493
https://serralvesantiguidades.com/lote/26929
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JARRO E BACIA 501

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Jarro de formato bojudo com pega lateral recortada e vazada
em voluta com término em bocal recortado, assente sobre bacia de bordo recortado e covo acentuado. Decoração policroma em vários tons e a ouro
sobre fundo branco e azul com grinaldas interligadas entre si por volutas e perolados, encimadas por reservas geométricas, ornadas interiormente
por enrolamentos vegetalistas, frisos e complementos a ouro mate. Sinais de uso.
Alt: 30 cm (Jarro)
Dim: 32 cm (Altura total do jarro com a respectiva bacia)

Base Licitação: 25 €

PAR DE JARRAS DE ALTAR DE BORDO RECORTADO 502

Em faiança portuguesa do norte, moldada, recortada e pintada, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos recortados e espalmados com pegas laterais
recortadas e vazadas em voluta, assentes sobre bases rectangulares ao baixo de frentes recortadas. Decoração em tons de azul, castanho, rosa e
negro sobre fundo branco, tendo ao centro o sagrado coração de jesus, encimado por coroa de espinho e trespassado por espada, ladeado por
resplendor flamejante. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado e faltas e defeitos no término no verso do bordo de uma das jarras.
Dim: 19,1x6x14,7 cm

Base Licitação: 25 €

ESTOJO COM CANETA DE TINTA PERMANENTE “PARKER 51” 503

Caneta de fabrico americano, modelo “Parker 51”, trabalho dos anos 40/50. Corpo liso de formato cilíndrico em celulóide de tons negro. Tampa em
metal dourado, decorada com finas caneladuras verticais com inscrição incisa [PARKER // MADE IN U.S.A], encimada no topo por clip recortado.
Estojo em matéria sintética em tons de cinza com inscrição a dourado “Parker”, forrado interiormente a veludo em tons de cinza. Sinais de uso. Não
nos responsabilizamos pelo seu correcto funcionamento.
Dim: 13,5 cm

Base Licitação: 20 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 504

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por medalhões em relevo,
ladeados por volutas, intercaladas por enrolamentos vegetalistas e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 224,4 gr.
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 110 €

ELEFANTE 505

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito com a tromba
levantada em posição de observação. Sinais de uso.
Dim: 18,5x15x30 cm

Base Licitação: 30 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 506

Em cristal doble em tons de verde e translucido, moldado e gravado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de covo acentuado, decorados por
faixas concêntricas com medalhões recortados, intercalados entre si por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados. Corpos
assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26959
https://serralvesantiguidades.com/lote/27618
https://serralvesantiguidades.com/lote/27664
https://serralvesantiguidades.com/lote/27152
https://serralvesantiguidades.com/lote/27011
https://serralvesantiguidades.com/lote/27090
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JARRA 507

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo espalmado de formato oval com duas pegas laterais
recortadas em forma de argola, assente sobre pés esféricos. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco ao gosto da porcelana
japonesa dita “Satsuma” com reservas de paisagens fluviais com pagodes e figuras em cenas do quotidiano Oriental, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas, motivos florais estilizados, padrões geométricos, volutas e complementos a ouro mate, pintada á mão. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947
Dim: 17,1x7,8x16 cm

Base Licitação: 25 €

LOTE DE VÁRIAS PEÇAS EM PRATA PORTUGUESA 508

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX, constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Duas (2) conchas de açúcar,
sete (7) garfos diversos, duas (2) colheres e um (1) marcador de livros. Decorações diversas com enrolamentos vegetalistas em relevo, espinhados,
dita de “caninhas” e marcador de livros com cartela encimada pelo escudo Português. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contraste: Águia
833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 310,5 gr.
Dim: 13,3 cm (Concha de açúcar maior)
Dim: 11,4 cm (Concha de açúcar menor)
Dim: 16,5 cm (Garfo maior)
Dim: 13,5 cm (Garfo menor)
Dim: 15,9 cm (Colher maior)
Dim: 14,5 cm (Colher menor)
Dim: 12 cm (Marcador de livros)

Base Licitação: 110 €

PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 509

Em porcelana moldada, relevada, recortada, pintada e dourada, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados em vários
tons sobre fundo branco e amarelo, tendo na parte frontal paisagens com elementos arquitectónicos, enrolamentos vegetalistas, arvoredo
exuberante, canídeo e figuras em cenas galantes e no verso reservas com arranjos florais, ladeadas por complementos a ouro, assentes sobre
bases circulares repuxadas. Bordos recortados, decorados por faixas concêntricas a ouro. Marcadas por monograma na base. Sinais de uso e
pequenos desgastes na policromia a ouro.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “GALINHA A PÔR O OVO” 510

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de castanho, bege e verde, representando galinha de pé em vulto perfeito a pôr o ovo, assente sobre base parcialmente
recortada de formato quadrangular. Sinais de uso e restauros bem dissimulados no bico e na crista.
Dim: 15,5x5,1x15 cm

Base Licitação: 30 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 511

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido, moldado e gravado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de covo acentuado, decorados por
faixas concêntricas com medalhões recortados, intercalados entre si por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados. Corpos
assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26874
https://serralvesantiguidades.com/lote/27446
https://serralvesantiguidades.com/lote/27361
https://serralvesantiguidades.com/lote/27480
https://serralvesantiguidades.com/lote/27093
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SALVA DE BORDO RECORTADO 512

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica perolada,
encimada por concheados, intercalados por friso recortado, encimado por motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 287,3 gr.
Diâm: 25,3 cm

Base Licitação: 120 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS NATALICIAS / RELEGIOSA / PUBLICITÁRIAS E
COMEMORATIVAS 513

Colecção constituída por (16) dezasseis medalhas em bronze moldado, relevado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto que
passamos a descrever: {Banco Português do Atlântico - Fuga para o Egipto - Dezembro de 1987}; {Banco Português do Atlântico - Natividade -
Dezembro de 1988}; {João Paulo P.P II}; {XXV Aniversário 1954 - 1979 do Rotary Club de Matosinhos}; {XXV Aniversário do Rancho Típico de Stª
M.tª da Reguenga - Santo Tirso - 956-1981}; {Gestalusa - Aos que se debateram no Ultramar}; {CLA - XII Aniversário - Junho 1992 - Inauguração
das Novas Instalações}; {Speditur - Transitários, Lda. - Fundação 7-10-772}; {Elevação de Vila a Cidade - Póvoa de Varzim - Decreto 310/73 -
16-6-1973}; {Abílio de Sousa, Filhos & Cª Lda. - Vidros - Espelhos - Sobil - 1931-1981}; {Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade do Porto -
MCMXCI - Perseverança - Coragem - Força - UATIP}; {Banco do Brasil S.A. - Porto 1980 - Ponte da Arrábida}; {Arouca Barra Clube - Rio de Janeiro
- 23º Aniversário - 1967-1990} & {São João da Madeira - Cidade do Trabalho - Forum Municipal - Emancipação 11 de Outubro 1926 - Cidade 16 de
Maio 1984}. Medalhas ricamente elaboradas com um elevado nível artístico e pormenor, algumas assinadas pelo escultor “A. Santo, A. Canedo, A.
Paiva, Vilar, Joaquim Correia, A. Ferreira”. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 11x11,3 cm (Maior)
Diâm: 5,8 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

CONJUNTO DE CANETAS PARKER 514

Conjunto constituído por esferográfica e caneta Floating Ball de marca “PARKER”, modelo Heritage - Laque Thuya?, trabalhos franceses dos anos
80. Corpos lacados de formato tubular, decorados com marmoreados em tons de castanho com aplicações e faixas concêntricas em tons de
dourado com inscrições gravadas [PARKER - MADE IN FRANCE]. Tampas encimadas por cliques recortados e dourados. Estojo original forrado
exteriormente a tecido em tons de castanho e forrado interiormente a seda em tons de beije e veludo em tons de castanho com inscrição ao centro
[Parker]. Sinais de uso e em bom estado de conservação
Dim: 13,2 cm (Esferográfica)
Dim: 13,5 cm (Esferográfica Floating Ball)

Base Licitação: 25 €

AZULEJO COM FIGURA EMOLDURADO 515

Em cerâmica moldada, vidrada e pintada, fabrico possivelmente português, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato quadrangular, decorado
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, amarelo, castanho e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro cabeça de figura masculina com
bigode. Pintado á mão. Trabalho emoldurado. Sinais de uso.
Dim: 13,3x13,3 cm (Azulejo)
Dim: 32,2x32,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 516

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica recortada,
encimada por concheados em relevo, sobre fundo batido, ladeados por volutas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 250,5 gr.
Diâm: 26,2 cm

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26705
https://serralvesantiguidades.com/lote/26748
https://serralvesantiguidades.com/lote/26725
https://serralvesantiguidades.com/lote/27643
https://serralvesantiguidades.com/lote/27154
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PRATO LADEIRO DE BORDO RECORTADO 517

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, castanho, laranja “Rouge de fer” e a ouro da família rosa com motivos de arranjos florais, ladeados
por rochedos, enrolamentos vegetalistas, arvoredo e canas de bambu. Aba decorada por duplo friso concêntrico de movimento ondulado, intercalado
por pontas de lança recortada. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, cabelo na aba com pequena falta e defeito e esbeiçadelas no
vidrado do bordo.
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 25 €

PRATO 518

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de castanho, verde, azul, amarelo, rosa e negro, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba
decorada por motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixa concêntrica. Sinais de uso, cabelo na aba e pequenas esbeiçadelas no
vidrado do bordo.
Alt: 4,8 cm
Diâm: 27,6 cm

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE DEDAIS 519

Em porcelana, vidro moldado e lapidado, metal, madeira, charão e outros materiais, trabalhos portugueses e europeus do séc. XX. Colecção
constituída por vinte e cinco (25) exemplares, decorados em vários tons com diversos motivos, assente sobre base recortada em forma de meia-lua,
patinada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Alt: 4,2 cm (Dedal maior)
Alt: 1,7 cm (Dedal menor)

Base Licitação: 25 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 520

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato sextavado com tampa de movimento ascendente e descendente, encimado por
morango com pedra dura em tons de roxo, ladeado por ramagens. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa [A.
Milhazes - Póvoa de Varzim].
Peso total aprox: 297,9 gr.
Dim: 7x9,5x9,5 cm

Base Licitação: 130 €

CINCO CHÁVENAS DE CAFÉ “LACINHOS” 521

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita
“lacinhos” com motivos de arranjos florais encimados por laços, ladeados por ornatos e filetes a ouro mate, pintado á mão. Pegas laterais
recortadas e vazadas em voluta. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 6x11,2 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA 522

Em faiança portuguesa do norte, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorada interiormente em tons de castanho e
amarelo sobre fundo esponjado em tons de azul com flores estilizadas, assente sobre base circular. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado, uma
delas mais acentuada no bordo da base.
Alt: 10,8 cm
Diâm: 26,3 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27278
https://serralvesantiguidades.com/lote/27612
https://serralvesantiguidades.com/lote/27562
https://serralvesantiguidades.com/lote/26861
https://serralvesantiguidades.com/lote/27265
https://serralvesantiguidades.com/lote/27550
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JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 523

Em vidro moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em vários tons sobre fundo opaco com caneladuras
verticais estilizadas de movimento ondulado, formando um padrão repetitivo com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Alt: 31 cm

Base Licitação: 25 €

PORTA-MOEDAS 524

Armação em metal prateado com aplicações em madrepérola, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato oval com abertura
frontal, encimado na frente e verso com placas em madrepérola, estando a da frente encimada por aplicação recortada e vazada com volutas e
enrolamentos vegetalistas. Interior forrado a seda em tons de vermelho com porta-moedas central. Sinais de uso e interior com defeitos.
Dim: 5,7x8,6 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 525

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada com enrolamentos vegetalistas em
relevo, ladeados por faixas recortadas com caneladuras incisas, encimadas por motivos florais e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 261,7 gr.
Diâm: 29,2 cm

Base Licitação: 130 €

FIGURADO DE ESTREMOZ - MARIA LUÍSA DA CONCEIÇÃO (1934-2015) 526

“MAESTRO E ACÓLITO” – Duas esculturas em barro de monocozedura moldadas, relevadas e pintadas, fabrico de Estremoz, trabalho do séc. XXI.
As figuras estão representadas de pé em vulto perfeito, assentes sobre base de formato rectangular ao baixo. O Maestro da banda filarmónica traja
roupagem alusiva à banda, com chapéu de pala e o Acólito traja vestes religiosas alusivas à procissão. Decoração desvidrada e policroma em vários
tons, pintada à mão. Inscrição incisa na base [Estremoz // M. Luísa]. Sinais de uso e ligeiras falhas na policromia.
Alt: 20 cm (Maestro)
Alt: 19 cm (Acólito)

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “GATO COM CESTO NA BOCA” 527

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. O gato está representado sentado em vulto perfeito
com um cesto na boca, ornado no pescoço por laçarote. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com ornatos a ouro, pintado á
mão. Sinais de uso, desgastes acentuados na marca e ínfima esbeiçadelas no vidrado do bordo de uma das patas.
Sem marca.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27683
https://serralvesantiguidades.com/lote/27787
https://serralvesantiguidades.com/lote/27155
https://serralvesantiguidades.com/lote/28114
https://serralvesantiguidades.com/lote/27634
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CANTARINHA DOS NAMORADOS 528

Em barro vermelho moldado e relevado, trabalho popular das olarias de Guimarães do início do séc. XX. Corpo bojudo moldado em forma de
cântaro, decorado com motivos florais polvilhados a mica branca, ladeados por faixas concêntricas com motivos geométricos estilizados e
enrolamentos vegetalistas com término em bordo encordoado. Pega lateral recortada e vazada em voluta com términos em enrolamento. Cantarinha
pequena de formato bojudo, decorada por faixa geométrica perolada, intercalada por flores estilizadas, encimada por tampa com pomo em forma de
pássaro, representado de asas abertas e em vulto perfeito, simbolizando o guardião dos segredos do casal. Sinais de uso, pratinho que suporta a
cantarinha pequena omisso e terminal do rabo do pássaro com faltas e defeitos.
Alt: 25,5 cm (Cantarinha maior)
Alt: 13,5 cm (Cantarinha menor)
Nota: Também conhecida por cantarinha das prendas, a cantarinha dos namorados é normalmente feita em barro e polvilhada de mica branca.
Nesta peça a cantarinha grande que simboliza a esperança, o futuro e a abundância que o casal espera conseguir na vida. A cantarinha pequena
que simboliza a vida real com as pequenas ou grandes dificuldades ou felicidades do dia-a-dia, sendo esta que vai ajudar a encher a grande. A
Cantarinha dos Namorados ou das Prendas, têm em comum o facto de serem símbolos de aceitação ou rejeição a um pedido de namoro ou a um
pedido de noivado. Era dentro da Cantarinha que depois era colocado o dote/ofertas, tais como fios de ouro, cruzes, cordões ou relicários ou outros
bens que seriam posteriormente os bens da noiva. A Cantarinha dos namorados é uma das peças mais emblemáticas e tradicionais da olaria de
Guimarães e do artesanato produzido nesta região do Minho.

Base Licitação: 35 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 529

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos lisos de
formato oval de centro repuxado, cravejados ao centro por duas (2) safiras lapidadas. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 3,5 gr.
Dim: 1,5x1 cm

Base Licitação: 130 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO “REIS - PORTO” 530

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de centro repuxado de formato circular, decorado por faixa concêntrica com concheados em relevo
e enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas, intercalados por faixas verticais parcialmente lisas e recortadas, encimadas por volutas em
relevo.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Reis -
Porto”.
Peso aprox: 329,5 gr.
Alt: 4,2 cm
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 130 €

JARRA ESTILO “GALLÉ” 531

Em pasta de vidro moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em tons de roxo e negro sobre fundo azul
com paisagem fluvial, ladeada por arvoredo exuberante, rochedos e enrolamentos vegetalistas. Assinada. Sinais de uso.
Alt: 9 cm
Diâm: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27559
https://serralvesantiguidades.com/lote/27806
https://serralvesantiguidades.com/lote/26838
https://serralvesantiguidades.com/lote/28041


Leilão Dezembro 2022

Página 111 de 353

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO DENTRO DE
REDOMA 532

Escultura em liga metálica prateada moldada e relevada, trabalho português do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão direita um ramo de açucenas e com a esquerda o Menino Jesus salvador do mundo. Enverga túnica comprida e hábito da sua
ordem cingido á cintura, preso por cordão com três nós, símbolo dos votos da pobreza, castidade e obediência, deixando antever as sandálias e os
pés. O Menino Jesus está representado sentado sobre a mão do Santo António de expressão graciosa, segurando o mundo com mão esquerda e
com a direita em posição de abençoar, ladeado por um terço. Escultura assente sobre base em madeira de castanho maciço e patinado com término
em pés de bolacha, encimada por redoma em vidro translucido moldado com término em pomo torneado. Sinais de uso.
Alt: 19 cm (Escultura)
Alt: 31 cm (Redoma)

Base Licitação: 35 €

BENGALA 533

Em madeira exótica torneada e patinada com castão em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Castão transversal de formato tubular, decorado
com reservas de motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso e ponteira omissa.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Compr: 81,2 cm

Base Licitação: 35 €

PAR DE ARGOLAS DE SENHORA 534

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos ocos de
formato circular, sem decoração. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 3,1 gr.
Diâm: 2,6 cm

Base Licitação: 160 €

PALITEIRO “FLOR” 535

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e com restos de policromia, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo em forma de flor, ladeada por
enrolamentos vegetalistas com restos de policromia a ouro sobre fundo branco, assente sobre base circular repuxada. Numerações incisas na base.
Sinais de uso, desgastes acentuados na policromia a ouro e esbeiçadela numa das pétalas.
Alt: 8,8 cm

Base Licitação: 25 €

PRATO 536

Em faiança portuguesa do Norte, fabrico de Miragaia - Porto, trabalho do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em tons
de amarelo, verde, azul, verde, roxo e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por duplo friso concêntrico e faixa de
movimento ondulado. Aba larga e levantada, decorada por faixa de movimento ondulado, intercalada por enrolamentos vegetalistas estilizados,
encimados por duplo friso concêntrico. Marcada no verso a vinoso [R.]. Sinais de uso e cabelos consolidados no vidrado.
Diâm: 35,2 cm

Base Licitação: 40 €

GATO 537

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 24x9,5x12,5 cm

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27019
https://serralvesantiguidades.com/lote/27303
https://serralvesantiguidades.com/lote/27183
https://serralvesantiguidades.com/lote/27526
https://serralvesantiguidades.com/lote/27349
https://serralvesantiguidades.com/lote/27042
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PALMATÓRIA 538

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato quadrangular com enrolamentos nas extremidades, decorada com reservas de
motivos florais e enrolamentos vegetalistas cinzelados, ladeadas por faixas recortadas de movimento ondulado e frisos guilhochados, assente sobre
saiais recortados. Centro encimado por copo bojudo e arandela amovível com a mesma decoração com término em pega lateral recortada e vazada
em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 177,3 gr.
Dim: 7,5x13x13 cm

Base Licitação: 130 €

PRATO 539

De pequenas dimensões em faiança portuguesa do Norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em tons de rosa, verde, amarelo, azul e vinoso, representando ao centro o “Brasão das Armas Reais Portuguesas”, ladeado
por ramagens e friso concêntrico. Aba decorada por ramagens, encimadas por aves. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 20,9 cm

Base Licitação: 40 €

PRATO LADEIRO DE BORDO RECORTADO 540

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, laranja, branco, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro peónia,
ladeada por arranjos florais e enrolamentos vegetalistas presos por faixas esvoaçantes. Bordo recortado, decorado por faixa concêntrica de
movimento ondulado, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas a ouro. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, aba com cabelo na
frente e verso no vidrado e ínfimas esbeiçadelas no bordo.
Diâm: 22,5 cm

Base Licitação: 25 €

CARRINHO DE CHÁ MODERNISTA 541

Em metal tubular dourado com dois tabuleiros, trabalho português do séc. XX. Estrutura geométrica de formato rectangular ao alto, assente sobre
rodízios. Tabuleiro superior amovível, aplicado a estrutura em metal dourado com pegas laterais recortadas. Sinais de uso.
Dim: 81x39x74 cm

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA 542

Em prata chinesa, com as respectivas marcas de garantia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro
por dragão, ladeado por friso concêntrico, assente sobre pés esféricos. Aba recortada e vazada, ricamente decorada com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas, encimados por dragões em relevo. Sinais de uso.
Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 372,9 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 23,5 cm

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27206
https://serralvesantiguidades.com/lote/27709
https://serralvesantiguidades.com/lote/27281
https://serralvesantiguidades.com/lote/27739
https://serralvesantiguidades.com/lote/27441
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GALHETEIRO COM BASE RECORTADA 543

Em porcelana moldada e relevada da fábrica Electro Cerâmica do Candal - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Galheteiro constituído por duas
galhetas, saleiro, pimenteiro e mostardeira com colher. Corpos recortados e espalmados, decorados em vários tons sobre fundo branco com motivos
de arranjos florais, complementos a ouro mate e inscrições “Azeite - Vinagre - Sal - Pimenta e Mostarda”, assentes sobre base recortada com a
mesma decoração. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso e cabelo no vidrado da tampa.
Alt:17,5 cm (Galhetas) Alt: 6,5 cm (Saleiro)
Alt: 8,7 cm (Mostardeira)
Dim: 20,1x21,1 cm (base)

Base Licitação: 25 €

TERRINA 544

Em faiança portuguesa do Norte, fabrico atribuível a Vilar de Mouros, trabalho do séc. XX. Terrina bojuda de formato oval com pegas laterais
recortadas em volutas, decoradas no topo por caneladuras verticais, formando um desenho gomado repetitivo. Tampa repuxada, encimada por pega
recortada e vazada em voluta. Decoração em tons de rosa sobre fundo branco, tendo na frente e verso paisagem com casario encimado por
bandeirolas, ladeadas por árvores, vegetação exuberante, nuvens e pássaros estilizados. Sinais de uso, cabelo no vidrado da tampa e pega partida
e colada.
Dim: 29x22x34,2 cm

Base Licitação: 40 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 545

Em cristal doble em tons de verde e branco translucido, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos bojudos de
formato circular e de covo acentuado, decorados por faixa concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizados,
assentes sobre fustes facetados com término em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 13,3 cm
Diâm: 7,1 cm

Base Licitação: 30 €

CANECA PARA ÁGUA 546

Em cristal doble em tons de bordeaux e translucido com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado
com cartelas ovais, ornadas com flores lapidadas, ladeadas por faixas concêntricas com motivos geométricos estilizados e volutas em dégradé,
encimadas no gargalo por faixa com caneladuras verticais. Gargalo encimado por monture tubular em prata, decorada com cartelas verticais de
cantos recortados, ornadas com enrolamentos vegetalistas em relevo sobre fundo batido, encimado por tampa repuxada com a mesma decoração
com término em pomo recortado e vazado em voluta. Bocal recortado com a mesma decoração. Pega lateral de formato tubular de movimento
espiralado com términos em enrolamento. Sinais de uso e restauros antigos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 272 gr.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 150 €

PEANHA 547

Em madeira entalhada, pintada e estofada a ouro fino, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo recortado e vazado de formato circular, decorado
por caneladuras verticais vazadas e de movimento côncavo, ladeadas por faixas com perolados e folhas de acanto, assente sobre pés zoomórficos.
Sinais de uso.
Alt: 9 cm
Diâm: 5,3 cm (Parte superior)
Diâm: 9,1 cm (Base)

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27339
https://serralvesantiguidades.com/lote/27565
https://serralvesantiguidades.com/lote/26944
https://serralvesantiguidades.com/lote/27286
https://serralvesantiguidades.com/lote/27403
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CASTÃO DE BENGALA 548

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato tubular, decorado na base por faixa concêntrica com motivos geométricos.
Sinais de uso e amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 69,3 gr.
Alt: 7 cm

Base Licitação: 30 €

FRASCO DE CHÁ 549

Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Samurai” com
motivos de arranjos florais, rodas da lei, folhas de acanto estilizadas, animais fantásticos ao gosto oriental e ornatos a ouro mate. Marca por carimbo
na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Dim: 12x10,3x6,3 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 550

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro com términos
em faixas transversais, cravejadas no seu total com oito (8) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimado ao centro por
uma (1) pérola. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,5 gr.
Med: 17

Base Licitação: 180 €

TAÇA DE GRADINHA 551

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo repuxado de formato circular e de covo acentuado, assente sobre pernas recortadas com términos
em pés de sapata. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com motivos geométricos estilizados.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 280,4 gr.
Alt: 5,1 cm
Diâm: 17,5 cm

Base Licitação: 150 €

PALITEIRO “NADADORA” 552

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostada a
tronco de árvore com os braços levantados em pose de salto, assente sobre base recortada. Sinais de uso e restauro bem dissimulado.
Dim: 15,5x5,6x7,2 cm

Base Licitação: 30 €

PAR DE CACHEPÔS 553

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados em tons de azul sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas com caneladuras verticais. Sinais de uso
e um dos cachepôs com defeitos no vidrado da base.
Alt: 21,8 cm
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26864
https://serralvesantiguidades.com/lote/26794
https://serralvesantiguidades.com/lote/27803
https://serralvesantiguidades.com/lote/27163
https://serralvesantiguidades.com/lote/27537
https://serralvesantiguidades.com/lote/27691
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BULE DE CAFÉ “DALLAH” 554

Em cobre moldado, torneado, recortado e vazado, trabalho islâmico do séc. XIX-XX. Corpo liso, encimado por tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada no bordo exterior por faixas concêntricas, encimada ao centro por pomo torneado em forma de balaústre com término em
bocal recortado. Pega lateral cravada, recortada e vazada em voluta, encimada por aleta recortada. Sinais de uso acentuados e pequenas
amolgadelas.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 40 €

PLAFONIER DE TECTO DE QUATRO LUMES 555

Em vidro fosco moldado e lapidado com monture em metal dourado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
lapidado com volutas intercaladas entre si, encimadas por enrolamentos vegetalistas e ladeadas por faixas concêntricas peroladas. Monture em
metal dourado moldado, decorado com caneladuras verticais recortadas com término em arandela invertida e pináculo lapidado em vidro translucido.
Sinais de uso e esbeiçadelas na arandela e pináculo.
Alt: 34 cm
Diâm: 54,7 cm

Base Licitação: 35 €

CHARUTEIRA 556

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado por caneladuras transversais de movimento
convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 156 gr.
Dim: 2x8,3x13 cm

Base Licitação: 150 €

PALITEIRO “PORCO” 557

Em faiança portuguesa, moldada e relevada, produção da fábrica de Herculano Elias das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração
realista, vidrada e policroma em tons de castanho, verde e amarelo, representando porco em vulto perfeito em posição de comer, assente sobre
base convexa de formato rectangular ao baixo. Marca incisa na base [H. Elias - Caldas da Rainha]. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no
vidrado.
Dim: 7,2X5,5X10,1 cm
Nota: Marca idêntica vem representada no livro “Expo Caldas 77”, página Nº 263, estampa Nº 35.

Base Licitação: 35 €

ESCULTURA “PÁSSARO REAL” 558

Em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada em vulto
perfeito sobre tronco de árvore em posição de alerta com a cabeça erguida e de cauda levantada. Decoração desvidrada em vários tons, pintada à
mão. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Alt: 9,5 cm

Base Licitação: 30 €

COMPOTEIRA DE PÉ ALTO 559

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizadas, encimado por tampa amovível repuxada, assente sobre fuste
facetado com término em base de formato circular. Pomo da tampa em forma de pinha com a mesma decoração lapidada. Sinais de uso e ínfima
esbeiçadela no bordo da compoteira.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27552
https://serralvesantiguidades.com/lote/26339
https://serralvesantiguidades.com/lote/27135
https://serralvesantiguidades.com/lote/27474
https://serralvesantiguidades.com/lote/26807
https://serralvesantiguidades.com/lote/26941
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SALVA DE BORDO RECORTADO 560

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Orla decorada por caneladuras verticais em
dégradé de movimento convexo. Aba decorada por concheados em relevo, ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas e perolados sobre fundo
batido.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox:293,3 gr.
Diâm: 25,5 cm

Base Licitação: 150 €

PULSEIRA DE SENHORA 561

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de imitação de turquesa, trabalho português
do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por cinco (5) contas de imitação de turquesa.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 11,5 gr.
Compr: 21 cm

Base Licitação: 200 €

CANDEEIRO DE MESA DE GRANDES DIMENSÕES 562

Em faiança possivelmente portuguesa moldada, relevada, facetada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo facetado, sobreposto por placas
verticais de cantos facetados, ricamente decoradas em vários tons com motivos florais, ladeadas por faixas concêntricas com caneladuras oblíquas
e perolados estilizados em relevo, assente sobre base repuxada e facetada, ornada com caneladuras verticais incisas e volutas em relevo, ladeadas
por faixa de movimento ondulado. Corpo encimado ao centro por depósito amovível de formato bojudo com a mesma decoração e queimador em
metal com casquilho interior. Electrificado. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas e cráclé no vidrado.
Alt: 57,5 cm

Base Licitação: 50 €

VARINA 563

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostada a
canastra, com ambas as mãos sobre a cintura, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de observação, assente sobre
base rectangular ao alto. Traja saia comprida rodada sobreposta por avental, cingido á cintura por faixa com nó de laçada no verso, deixando
antever os seus pés. Blusa de manga curta, decorada com motivos florais, lenço e chapéu sobre a cabeça, brincos e cruz sobre o peito. Decoração
vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso e restauro na base.
Marca Nº 38 em uso 1947-1968.
Alt: 21,5 cm

Base Licitação: 30 €

MAÇANETA / PISA-PAPÉIS 564

Maçaneta de porta (Também dito pisa-papéis), em vidro translucido, com millefioris encastrados no seu interior, trabalho americano, atribuído a
Dorflinger Glass Worhs do séc. XIX-XX. Corpos de formato circular cónicos invertidos, decorados com millefioris em tons de branco, ocre, azul-
cobalto, verde e vermelho, com montagem em latão. Sinas de uso e uma das maçanetas com ligeira esbeiçadela no bordo e faltas no término da
montagem em latão, onde encaixa o espigão em ferro.
Nota: Exemplares semelhantes vêm reproduzidos no livro [Glass Paperweights Of the Bergstrom-Mahler Museum - United States Historical
Society Press - New York. 1985]. Pagina número 68, descrição com os números 265-266.

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27153
https://serralvesantiguidades.com/lote/27818
https://serralvesantiguidades.com/lote/27298
https://serralvesantiguidades.com/lote/27663
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Leilão Dezembro 2022

Página 117 de 353

PALITEIRO 565

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando soldado em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos fuste espiralado, encimado
por copo para apoio dos respectivos palitos, assente sobe base circular repuxada, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas
com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 134,7 gr.
Alt: 19 cm
Diâm: 8,8 cm

Base Licitação: 140 €

PRATO LADEIRO 566

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, negro “Rouge de fer” e da família rosa com motivos de arranjos florais. Aba decorada
por faixa encordoada, ladeada por duplo friso concêntrico. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, desgastes na policromia e pequeno
cabelo no vidrado da aba.
Diâm: 23,2 cm

Base Licitação: 30 €

PULSEIRA DE SENHORA 567

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de pedras pretas com brilho, trabalho
português do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por seis (6) novelos e sete (7) contas
de pedras pretas com brilho. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 12 gr.
Compr: 22 cm

Base Licitação: 200 €

PIERRE BONNET (SÉC. XX) 568

“A LEITORA” – Placa em chapa esmaltada policroma de formato rectangular ao alto e ligeiramente côncava, representando uma reprodução de
uma obra do pintor francês Jean-Honoré Fragonard. Placa com a inscrição do autor no canto inferior direito [P. BONNET // LIMOGES] & na parte
inferior esquerda a inscrição [D'APRÈS FRAGONARD]. Verso com etiqueta colada e a inscrição impressa [Émaux d'Art Limoges / Pierre Bonnet /
Meilleur Ouvrier de France / Limoges / France]. Pierre Bonnet foi considerado um dos maiores representantes do esmalte francês e um
verdadeiro mestre desta arte decorativa, Sinais de uso e em bom estado de conservação. Trabalho emoldurado.
Dim: 23,7x17,7 cm (Placa esmaltada)
Dim: 42,7x36,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 569

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por concheados em relevo, ladeados
por volutas, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e perolados. Sinais de uso, fundo com opado junto á aba e inscrição comemorativa gravada
no verso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 390 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 34 cm

Base Licitação: 190 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27115
https://serralvesantiguidades.com/lote/27267
https://serralvesantiguidades.com/lote/27825
https://serralvesantiguidades.com/lote/26893
https://serralvesantiguidades.com/lote/27143
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PAR DE CUSPIDEIRAS 570

Em cristal em tons de bordeaux moldado, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Cuspideira de formato circular de covo acentuado com
depósito bojudo na base, encimada ao centro por copo amovível. Sinais de uso.
Alt: 12 cm
Diâm: 14,1 cm

Base Licitação: 40 €

TRÊS REGISTOS 571

Corpos de vários formatos em cartão forrado a tecido com estrutura em vidro, gesso moldado, galões dourados e outros materiais, trabalhos
portugueses do séc. XX-XXI. Registos representando “Menino Jesus deitado sobre altar em vulto perfeito, ladeado por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas, encimado no topo por cabeça de anjo alado”, “Virgem Maria com o Menino Jesus” e a “Sagrada família”. Trabalhos
emoldurados, estando dois deles encimados por laçarotes em tecido. Sinais de uso.
Dim: 24,7x16,4 cm (Registo maior)
Dim: 8,2x11,2 cm (Registo menor)

Base Licitação: 40 €

COLAR DE SENHORA 572

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de quartzo fumado, trabalho português do
séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio sintético com quarenta e três (43) contas de quartzo fumado em tons de castanho, intercaladas entre si por
quarenta e duas (42) argolas em ouro com término em fecho de encartar. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 39,6 gr.
Compr: 40 cm

Base Licitação: 200 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 573

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados com términos em enrolamento.
Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 185,2 gr.
Alt: 3,3 cm
Diâm: 16 cm

Base Licitação: 180 €

CRISTO DE MÃOS ATADAS 574

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho popular português do séc. XIX-XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito sobre
rochedo com as mãos atadas sobre a perna direita. Rosto de traços bem demarcados com longos cabelos caindo sobre os ombros e costas,
encimados por coroa de espinhos. Cendal preso por nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita com pinturas realistas das chagas e
feridas.
Sinais de uso.
Alt: 17,5 cm

Base Licitação: 40 €

PAR DE MESAS-DE-CABECEIRA 575

Em madeira de nogueira maciça e faixeada a raiz de nogueira e cetim, trabalhos portugueses do séc. XX. Tampo recortado e moldurado em
dégradé, assente sobre caixa de formato rectangular ao alto, constituída por quatro gavetas, ladeadas por meias colunas torneadas, ornadas com
caneladuras verticais goivadas com término em base parcialmente lisa de cantos recortados. Tampos e frentes das gavetas decoradas por folhas
casadas, formando bonitos padrões estilizados, ladeados por frisos em madeira de cetim. Ferragens em metal patinado. Sinais de uso.
Dim: 63,3x36,5x52,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27291
https://serralvesantiguidades.com/lote/27746
https://serralvesantiguidades.com/lote/27811
https://serralvesantiguidades.com/lote/27134
https://serralvesantiguidades.com/lote/27371
https://serralvesantiguidades.com/lote/26917
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SALVA DE BORDO RECORTADO 576

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por cartelas recortadas com
concheados interiores, ladeadas por motivos florais em relevo e enrolamentos vegetalistas, intercalados entre si por faixas recortadas com términos
em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 350 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 28,3 cm

Base Licitação: 160 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 577

“NATUREZA-MORTA" – Óleo sobre madeira, representando composição de peixes sobre tampo de madeira. Obra não assinada. Pintura com
pequenas faltas e defeitos. Trabalho emoldurado.
Dim: 30x37,2 cm (Óleo)
Dim: 44x51 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

CAIXA COM TAMPA “ABÓBORA” 578

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo gomado em forma de abóbora, encimado por tampa com
pega em ramagem, assente sobre base recortada e vazada. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Imari” com motivos de
arranjos florais perfilados e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e marca manufactura a ouro mate.
Alt: 13 cm
Diâm: 11,2 cm

Base Licitação: 40 €

RELÓGIO DE MESA 579

Em madeira de carvalho maciço, recortado, entalhado e patinado, fabrico da “Junghans”, trabalho alemão do séc. XX. Corpo recortado de formato
arquitectónico com porta frontal envidraçada, ladeada por colunas estilizadas, decoradas com caneladuras verticais, motivos geométricos e volutas
entalhadas, assente sobre base moldurada em dégradé. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Verso da máquina com
inscrição gravada [Junghans - B - 09]. Mostrador em metal dourado com faixa em papel em tons de bege e numeração romana em tons de negro. A
funcionar e chave omissa. Sinais de uso.
Dim: 33,2x14x36 cm

Base Licitação: 40 €

PALITEIRO “MÚSICO SOBRE TRONCO A TOCAR FLAUTA” 580

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX, A figura está sentada sobre tronco de árvore em vulto
perfeito, segurando com ambas as mãos uma flauta. Tronco de topo recortado e vazado para colocação dos respectivos palitos, assente sobre
suportes sobrepostos em forma [X]. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 157,5 gr.
Dim: 10,5x5,5x11 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27196
https://serralvesantiguidades.com/lote/26892
https://serralvesantiguidades.com/lote/26791
https://serralvesantiguidades.com/lote/27040
https://serralvesantiguidades.com/lote/26771
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QUATRO BASES 581

Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular, decorados em tons de azul sobre fundo branco
ao gosto da porcelana da China “Blue Canton” com paisagens fluviais, pagodes, cercas de jardim ladeadas por rochedos, arvoredo exuberante,
motivos de arranjos florais, juncos, motivos ornitológicos, passadiços e figuras em cenas do quotidiano Oriental. Abas ladeadas por faixas
concêntricas com motivos florais, intercalados por reservas de formato circular com símbolos interiores. Marcas por carimbo a azul na base. Sinais
de uso.
Marca: Vista Alegre - Mottahedeh - Historic Charleston - Reproductions.
Alt: 0,5 cm
Diâm: 15,6 cm

Base Licitação: 40 €

ESTOLA COMPLETA EM PELE DE RAPOSA 582

Em pele de raposa em tons de castanho e branco com mola na parte inferior. Sinais de uso e em excelente estado de conservação.
Dim: 146x24 cm

Base Licitação: 40 €

PRATO LADEIRO OITAVADO 583

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, rosa, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro peónias, ladeadas por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com reservas com flores interiores a ouro, ladeadas por volutas recortadas, faixas geométricas estilizadas
e complementos a ouro. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 2,3 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 50 €

COLECÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS DE VITRINA EM VIDRO 584

Em vidro translucido moldado, prensado e relevado, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto constituído pelas seguintes peças que passamos a
descrever: Três (3) jarras, três (3) copos e uma (1) chávena. Decorações diversas com motivos florais estilizados, enrolamentos vegetalistas,
padrões geométricos, caneladuras verticais e frisos concêntricos. Sinais de uso.
Alt: 13,1 cm (Jarra maior)
Alt: 11,9 cm (Jarra menor)
Alt: 15,8 cm (Copo maior)
Alt: 9,3 cm (Copo menor)
Alt: 7,8 cm (Chávena)

Base Licitação: 40 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 585

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado por cartela central recortada, ladeada por motivos florais,
enrolamentos vegetalistas, frisos encordoados e friso concêntrico guilhochado, assente sobre pés recortados e vazados, ornados por flores em
relevo. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com folhas em relevo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 3154 de Viúva & Filhos de Constantino Duarte Cardoso, registada em 1914 e já cancelada.
Peso aprox: 466,9 gr.
Alt: 3,8 cm
Diâm: 26,5 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26799
https://serralvesantiguidades.com/lote/26730
https://serralvesantiguidades.com/lote/27253
https://serralvesantiguidades.com/lote/27716
https://serralvesantiguidades.com/lote/27427
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TRÊS ANEIS DE SENHORA DE ENCARTAR 586

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aros lisos de encartar
com términos recortados em voluta, cravejados no seu total com seis (6) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimados
por mesas ovais, cravejadas com uma (1) safira, uma (1) esmeralda e um (1) rubi. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 7,4 gr.
Med: 15

Base Licitação: 260 €

QUADRO EMOLDURADO 587

“A CAMINHO DA FONTE” – Óleo sobre tela, representando uma cópia semelhante ao quadro original do pintor Ernesto Condeixa e oferecido pelo
autor à Academia Real de Belas-Artes de Lisboa, em 1898, como prova de candidatura a Académico de Mérito. Integrado no Museu Nacional de
Arte Contemporânea em 1912. Obra assinada no canto inferior direito [FRONS?]. Autor não identificado. Trabalho do século XX. Sinais de uso e em
razoável estado de conservação.Dim: 40x29,5 cm (Óleo)
Dim: 53x70 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

ORATÓRIO DE MESA / SUSPENÇÃO 588

Em madeira de mogno maciço, recortado, vazado, entalhado, pintado e dourado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato
arquitectónico, encimado no topo por fuste torneado em forma de balaústre com término em cruz, ladeada por volutas e pináculos torneados. Porta
central envidraçada com laterais recortados e vazados, ladeada por meias colunas torneadas. Corpo assente sobre base moldurada em dégradé
com términos em pés torneados. Decoração pintada e dourada com motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Interior forrado a papel, decorado
com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e pequenos defeitos na policromia.
Dim: 77,5x23x45,5 cm

Base Licitação: 100 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 589

Escultura de boa anatomia e pormenor em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada
crucificada com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito com barba e longos cabelos ondulados, cinzelados em finas estrias, caindo em
madeixas soltas sobre as costas e ombros. Cendal de movimento esvoaçante sobre a anca, decorado com drapeados e dobras turgidas, preso por
nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita e pés sobrepostos. Escultura aplicada sobre cruz em madeira de pau-santo maciço,
sobreposta por cruz em prata recortada e vazada com terminais recortados, encimados lateralmente por elementos esféricos em relevo com
resplendor central flamejante e legenda recortada com inscrição em relevo “J.N,R.J.I”. Cruz assente sobre base alteada e facetada em madeira de
pau-santo maciço, decorada com molduras em dégradé, encimadas por aplicações recortadas e vazadas com enrolamentos vegetalista e volutas
estilizadas. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso calculado aprox: 450 gr.
Dim: 17,5x12,5 cm (Jesus Cristo)
Dim: 48x23 cm (Cruz)

Base Licitação: 200 €

SÃO JOSÉ DE BOTAS 590

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
assente sobre base em madeira de formato rectangular ao baixo de cantos facetados. Rosto de traços suaves, ladeado por barbas e longos cabelos
finamente entalhados, caindo em madeixas sobre os ombros e costas. Traja túnica cingida á cintura, decorada com enrolamentos vegetalistas a
ouro sobre fundo em tons de negro, notando-se um avanço da sua perna direita, deixando a descoberto as suas botas. Manto estofado a ouro de
movimento esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com o braço esquerdo, deixando as pontas pendentes caindo em pregueados
harmoniosamente elaborados. Sinais de uso, restauros antigos, faltas e defeitos.
Dim: 14,5 cm (Escultura)
Dim: 15,7 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27804
https://serralvesantiguidades.com/lote/27064
https://serralvesantiguidades.com/lote/27752
https://serralvesantiguidades.com/lote/27264
https://serralvesantiguidades.com/lote/27629
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MESA DE APOIO COM SISTEMA DE ENCARTAR 591

Em chapa moldada, pintada e dourada com base em madeira maciça recortada e pintada, trabalho português do séc. XX. Corpo em forma de
tabuleiro em chapa moldada de movimento ascendente e descendente com pegas laterais recortadas e vazadas, decorado em vários tons e a ouro
sobre fundo bordeaux, tendo ao centro um Brasão encimado por Coroa, ladeado por motivos de arranjos florais, volutas e enrolamentos vegetalistas.
Corpo assente sobre base com laterais recortados, interligados entre si por montantes transversais com sistema de encartar. Sinais de uso e brasão
com defeitos na policromia.
Dim: 73,5x67,5 cm (Posição vertical)
Dim: 55,5x48,2x67,5 cm (Posição horizontal)

Base Licitação: 50 €

GARRAFA LICOREIRA 592

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo facetado de formato bojudo, decorado por caneladuras
verticais de topo recortado com motivos geométricos lapidados, encimado junto ao gargalo com argola facetada com término em bocal recortado.
Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 32,2 cm

Base Licitação: 50 €

FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 593

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com medalhões repuxados, ladeados por volutas
em relevo, encimadas por motivos florais e intercalados por faixas verticais, ornadas interiormente com padrões geométricos, assente sobre pé
repuxado de formato circular, moldurado em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 439,1 gr.
Alt: 7,3 cm
Diâm: 28,5 cm

Base Licitação: 200 €

“PASTEUR” (MULTIPLO) 594

Escultura em bronze moldado e patinado, representando do famoso cientista francês “Louis Pasteur”, trabalho português do séc. XX. Busto em vulto
perfeito, assente em base recortada e rampeada de formato rectangular ao baixo e a inscrição incisa frontal “PASTEUR”. Escultura assinada e
datada no verso por monograma inciso [F.C - 1967]. Autor não identificado. Sinais de uso.
Dim: 18x9,1x11,5 cm

Base Licitação: 40 €

ALIANÇA DE SENHORA 595

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro encimado por
caneladuras transversais, cravejadas ao centro por (9) nove diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, intercaladas entre si por
faixas verticais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 3,1 gr.
Med: 16

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27710
https://serralvesantiguidades.com/lote/27300
https://serralvesantiguidades.com/lote/26846
https://serralvesantiguidades.com/lote/27307
https://serralvesantiguidades.com/lote/27176
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CÉSAR NETTO (1944) 596

“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre tela de dimensões consideráveis, representando vista de rio com ponte, zona montanhosa com arvoredo
exuberante e um casal de fidalgos em cena romântica. Obra assinada no canto inferior direito [César Netto]. Pintura ao gosto romântico e que
pensamos tratar-se de uma obra feita por encomenda ao pintor no início da sua carreira. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso,
apresentando pequenos defeitos.
Dim: 81,2x116 cm (Óleo)
Dim: 98,5x133,7 cm (Moldura)
Nota: César Netto – Pintor, nasceu na freguesia da Sé, Concelho do Porto, em 1944. Frequentou o curso de pintura e escultura E.A.D.S.R. onde foi
discípulo de Isolino Vaz, António Fernandes e do mestre António Cruz. Possuí uma vasta obra, encontra-se representado em várias colecções
particulares, câmaras municipais e outras entidades públicas.

Base Licitação: 75 €

AÇUCAREIRO 597

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado na frente verso por cartelas centrais recortadas,
ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, assente sobre base circular repuxada e moldurada, decorada por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas. Tampa repuxada, decorada por caneladuras verticais recortadas de movimento oblíquo com término em
pomo recortado e vazado. Pegas laterais recortadas e vazadas em volutas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 461 gr.
Alt: 16,5 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 230 €

CAIXA DE PÓ-DE-ARROZ 598

Armação em metal amarelo, revestido com placas em madrepérola, fabrico suíço, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com
tampa de movimento ascendente e descendente com espelho interior biselado e tampa com abertura lateral. Exterior revestido a placas de formato
quadrangular em madrepérola, formando um padrão geométrico repetitivo. Interior com inscrição gravada [AGME - Made in Switzerland]. Sinais de
uso.
Dim: 1,2x6,9x8,1 cm

Base Licitação: 40 €

GALHETEIRO DE GRADINHA “TOPÁZIO” 599

Em prata portuguesa com galhetas em vidro translucido moldado e lapidado, trabalho do séc. XX. Base de formato oval com apoios circulares para
as respectivas galhetas, assente sobre pés zoomórficos recortados, ladeados por volutas recortadas com términos em enrolamento. Gradinha
recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados. Galhetas de formato bojudo, decoradas por faixas concêntricas com
motivos geométricos lapidados, encimadas por caneladuras ovais. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Rolhas lapidadas de formato
esférico.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada “Topázio”.
Peso aprox: 489,2 gr.
Dim: 4,3x16x26,2 cm (Base de galheteiro)
Alt: 19,5 cm (Galhetas)
Dim: 20,5 cm (Altura total do galheteiro com as respectivas galhetas)

Base Licitação: 240 €

PRATO LADEIRO 600

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, laranja, roxo, amarelo, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro
arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas a ouro. Aba decorada com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas,
ladeadas por friso concêntrico. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, pequenos desgastes e ínfimas esbeiçadela no vidrado do bordo.
Diâm: 22,9 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26889
https://serralvesantiguidades.com/lote/27207
https://serralvesantiguidades.com/lote/27728
https://serralvesantiguidades.com/lote/27413
https://serralvesantiguidades.com/lote/27275
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ANEL DE SENHORA 601

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso de topo
vazado, encimado ao centro por (1) uma esmeralda lapidada em talhe oval, ladeada por (8) oito diamantes em talhe de navette e duas fiadas
cravejadas no seu total com (26) vinte e seis diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 5,6 gr.
Med: 15

Base Licitação: 700 €

CÂNDIDA CUNHA (1927-2022) 602

“ESCORIAL ESPANHA” – Óleo sobre placa de aglomerado, com vista do Mosteiro do Escorial, ladeado por casarios e vegetação exuberante. Obra
assinada no canto inferior esquerdo [Cândida Cunha]. Verso da placa com a seguinte inscrição “Escorial Espanha”. Trabalho emoldurado.
Dim: 16,5x20 cm (Óleo)
Dim: 22,6x26,1 cm (Moldura)
Nota: Cândida Aurélia de Jesus Cunha Baptista – Pintora naturalista, nasceu em Évora, a 04-08-1927, e faleceu na Freguesia de Agualva (Sintra),
onde vivia, a 22-09-2002. Desde muito jovem radicou-se no concelho de Sintra. Estudou em Lisboa, onde cursou a Escola Técnica e, posteriormente
estudou Pintura na Escola de Belas Artes e no Círculo Artístico de Mário Augusto. Teve, ainda, como mestres Leonor Luquero, em Madrid. Teve
aulas de Escultura com o Mestre Martins Correia. Dedicou-se também à Cerâmica, Gravura a “ponta seca” e à Ilustração. Cândida Cunha expôs
pela primeira vez num salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1954, ao longo da sua vida artística, realizou mais de uma centena de
exposições individuais e participou em mais de uma centena de colectivas, quer em Portugal, quer além-fronteiras. Foram-lhe atribuídos muitos
prémios e condecorações.
Em Portugal, foi distinguida com inúmeros prémios: menções honrosas, medalhas de prata e de ouro e Primeiros Prémios, em diversos salões
colectivos. Cândida Cunha está representada no Museu da Câmara Municipal de Sintra, Museu da Figueira da Foz, Museu de Ovar, Museu Anjos
Teixeira, Museu de Vila Franca de Xira, Voz do Operário, Governo Civil de Évora, Museu do Centro Infantil Helen Keler, Museu da Catedral de
Cádiz, Santa Casa da Misericórdia de Sintra, Junta de Freguesia de Agualva, entre outros, bem como em Galerias e Colecções em Portugal e no
estrangeiro. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 181] // Michael Tannock. [pág. 57].

Base Licitação: 50 €

GALO “MANUEL ALCINO & FILHOS” 603

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 246 gr.
Dim: 10x3,7x12 cm

Base Licitação: 250 €

CAIXA DE MÚSICA 604

Em madeira de pinho maciço e patinado a negro com frente e topo folheado em madeira de pau-santo com embutidos em cetim e outras madeiras,
trabalho europeu do primeiro quartel do séc. XX. Caixa lisa de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente,
decorada no topo por arranjo floral embutido em madeira de cetim e outras madeiras tingidas, ladeado por faixa concêntrica em pau-rosa, assente
sobre pés recortados. Interior com sistema musical de corda manual que acciona o cilindro de movimento giratório com pontos metálicos em relevo,
posicionados de determinada maneira, entrando em contacto com o pente ou palhetas metálicas, criando uma vibração e a respectiva melodia.
Sistema musical protegido no topo por vidro. A funcionar. Sinais de uso, a necessitar de restauro com vestígios de xilófagos, uma palheta partida e
possíveis faltas e defeitos.
Dim: 13,7x20,3x42,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27180
https://serralvesantiguidades.com/lote/28036
https://serralvesantiguidades.com/lote/27136
https://serralvesantiguidades.com/lote/27363
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PAR DE BRINCOS 605

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos constituídos por fiadas
verticais com motivos esféricos em dégradé, cravejados no seu total com (6) seis diamantes em talhe de brilhante, tendo (2) dois com cerca de 0,10
(ct) cada e (4) quatro com cerca de 0,05 (ct) cada. Verso com fechos recortados e vazados, accionados por mola. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,7 gr.
Dim: 1,6x0,7 cm

Base Licitação: 600 €

COPO DE PÈ ALTO COMEMORATIVO DO “II CENTENÁRIO DO MARQUEZ DE
POMBAL” 606

Em cristal translucido moldado, facetado, gravado e lapidado, fabrico da Stephens - Marinha Grande, trabalho do séc. XX. Corpo decorado ao centro
por cartela recortada com o busto do Marquês de Pombal, ladeado com a inscrição [MARQUEZ DE POMBAL • II CENTENÁRIO], encimado por
coroa com faixa transversal e a data gravada 1782-1982. Cartela ladeada por reservas recortadas com padrão geométrico interior, intercaladas entre
si por caneladuras verticais de formato oval, assente sobre fuste lapidado com término em base facetada. Marcado por extenso na base
[Stephans-219].
Sinais de uso.
Alt: 21,4 cm

Base Licitação: 50 €

BOMBONIERE 607

Em ovo de avestruz com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, encimado por aro com tampa amovível
com término em pomo torneado em forma de pináculo, assente sobre base repuxada de formato circular, moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 422,3 gr.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 250 €

TERRINA 608

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato oval com pegas laterais recortadas e
vazadas em voluta, assente sobre base oval. Tampa repuxada, encimada por pega recortada e vazada em voluta com términos em enrolamento.
Decoração em tons de azul sobre fundo branco com faixas de movimento ondulado em forma de tronco, ladeadas por folhas recortadas. Sinais de
uso, esbeiçadelas no vidrado e cabelo no interior da base.
Dim: 28x23,5x33,5 cm

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA 609

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa recortada, ladeada por caneladuras estilizadas, percorridas por fiadas cravejadas no seu total dezassete (17) diamantes em talhe de
brilhante, sendo seis (6) com cerca de 0,05 (ct) cada, dez (10) com cerca de 0,02 (ct) cada e um (1) central com cerca de 0,25 (ct). Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 5,8 gr.
Med: 21

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27182
https://serralvesantiguidades.com/lote/26815
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NOSSA SENHORA EM MAGESTADE COM MENINO JESUS AO COLO 610

Escultura esculpida eventualmente em pedra calcária, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. A figura está representada sentada sobre
trono em vulto perfeito com o Menino Jesus ao colo, aconchegando-o com a mão esquerda. Rosto de traços bem demarcados, ladeados por cabelos
esculpidos em finas caneladuras encimados por manto e coroa. Traja túnica comprida cingida á cintura por faixa, caindo em pregueados
harmoniosamente elaborados, deixando a descoberto os seus pés. O Menino Jesus está representado sentado em vulto perfeito ao colo da nossa
senhora com a mão direita erguida em posição de abençoar. Escultura assente sobre base repuxada de formato rectangular ao baixo de cantos
facetados. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Alt: 22 cm (Escultura)
Dim: 25 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 50 €

PÍXIDE 611

Em prata francesa com as respectivas marcas de garantia do toque 0,950, trabalho do séc. XX. Fuste tubular, decorado por cruzes incisas,
encimadas por faixa concêntrica e bola exuberante espalmada, ornadas por folhas de acanto sobrepostas e enrolamentos estilizados, encimado por
taça com monture recortada e vazada, ornada com enrolamentos vegetalistas em relevo e volutas. Corpo encimado por tampa amovível repuxada,
decorada por folhagens e flores estilizadas sobre fundo batido, intercaladas por medalhões em relevo de formato oval de movimento convexo,
ornados com motivos florais e tributos da flagelação de Jesus Cristo. Corpo assente sobre base repuxada, recortada e moldurada, decorada com
parras e uvas em relevo, ladeadas por faixa recortada com padrão geométrico e frisos concêntricos perolados. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata francesa - Cabeça de minerva 1 do toque 0,950/1000 - “Poiçons d´Argent - Tardy”, página número 199.
Peso aprox: 436 gr.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 250 €

PRATO LADEIRO 612

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, castanho, amarelo, branco, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao
centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por faixa concêntrica com motivos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas sobre volutas espiraladas, intercaladas por padrão geométrico e volutas. Verso com reservas de motivos florais. Período yongzheng.
Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 22,9 cm

Base Licitação: 50 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS EM OURO 613

Miniatura em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. A figura
está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão direita o livro dos ensinamentos, encimado pelo Menino Jesus e com a esquerda
um arranjo floral, assente sobre base moldurada de formato rectangular ao baixo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 11,7 gr.
Alt: 2,3 cm

Base Licitação: 500 €

ESCOLA ALEMÃ (SÉC. XIX) 614

“RETRATO” – Óleo sobre tela, representando figura de fidalgo alemão. A figura encontra-se representada de meio corpo e em posição de posse,
virado para a esquerda, com vestes da época. Obra não assinada e com a seguinte inscrição do retratado na parte lateral esquerda, ao centro
[HEINR• DURST• // • 19• Januar 1844 // † 5• März 1898]. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso, ornada com concheados nos cantos
interiores e frisos geométricos. Pintura com ínfimas falhas na camada pictórica da tela.
Dim: 57x44,5 cm (Óleo)
Dim: 70,3x57,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27737
https://serralvesantiguidades.com/lote/27837
https://serralvesantiguidades.com/lote/27273
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ESPEVITADEIRA / TESOURA DE MORRÕES COM BANDEJA 615

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Tesoura com depósito para pavios, decorada no topo por caneladuras transversais de movimento
côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo, interligada a hastes recortadas, ornadas por volutas e enrolamentos vegetalistas com
apoios recortados e vazados para os respectivos dedos que permite a abertura e o fecho da tesoura, assente sobre pináculos torneados com
términos esféricos. Tesoura de morrões assente sobre bandeja de gradinha de formato rectangular ao baixo, decorada ao centro por losango,
ladeado por volutas e enrolamentos vegetalistas cinzelados e frisos concêntricos guilhochados, assente sobre pés recortados com términos
zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por cestos com arranjos florais, ladeados por motivos ornitológicos e enrolamentos
vegetalistas formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Atribuível ao ensaiador António José de Sousa, usado segundo Laurindo Costa entre 1818-1836. Marca de Ourives do
Porto não identificado, conhecida com contrastes P-23, P-26, e P-27, datável de 1810-1836, do toque mínimo de 0,750/1000. Açucareiros (2),
bandeja de tesoura de morrões, bules (2), cafeteira (2), castiçais (11), salva (4), taça etc.
Peso aprox: 418,6 gr.
Dim: 3,5x6,2x14,7 cm (Tesoura de morrões)
Dim: 3,5x11,1x22,8 cm (Bandeja)

Base Licitação: 300 €

SERVIÇO DE CHÁ PARA DOZE PESSOAS “ART-DECO” 616

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada, produção da fábrica S.P - Coimbra, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá é constituído
pelas seguintes peças que passamos a descrever: Um (1) bule de chá, uma (1) leiteira, um (1) açucareiro, doze (12) chávenas de chá e doze (12)
pires. Corpos facetados, constituídos por caneladuras verticais de topo recortado, decorados com cestos, encimados por arranjos florais com
términos em laçarotes, ladeados por frisos concêntricos a ouro. Tampas repuxadas com a mesma decoração, encimadas por pomos em forma de
flor. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 16 cm (Bule de chá)
Alt: 13 cm (Leiteira)
Alt: 8,5 cm (Açucareiro)
Alt: 6,5 cm (Chávena de chá com o respectivo pires)

Base Licitação: 40 €

PLATEAUX DE TERRINA “MANUEL ALCINO MOUTINHO” 617

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de centro repuxado, assente sobre base circular perolada. Bordo decorado
por faixa concêntrica perolada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 2834 de Manuel Alcino de Carvalho Moutinho, registada em 1935, transferida para Manuel Alcino Figueiredo Moutinho em 1936 e
cancelada em 1987.
Peso aprox: 630,4 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 29,3 cm

Base Licitação: 320 €

PRATO 618

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível á fábrica da Fervença, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato
circular de covo acentuado, decorado em tons de azul, castanho, verde, amarelo e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro ramagens,
intercaladas por bovinos, ladeados por faixa concêntrica. Aba decorada por flores, intercaladas por folhas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de
uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo e na aba e cabelos consolidados por gatos.
Alt: 5 cm
Diâm: 31,4 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26772
https://serralvesantiguidades.com/lote/27695
https://serralvesantiguidades.com/lote/27159
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BULE DE CHÁ 619

Em porcelana chinesa, trabalho do séc. XIX. Corpo decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, azul, laranja, beije, tendo na
frente e verso cartelas de formato circular com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, envoltos por caneladuras verticais e frisos concêntricos,
ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e cartelas com perolados interiores, encimado por tampa com a mesma decoração com
pomo em forma de fruto. Pega recortada e vazada com faixas entrelaçadas entre si. Sinais de uso.
Alt: 15 cm
Diâm: 12 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CASTICAIS “CASCOS DE CAVALO” 620

Cascos de cavalo com aplicações em metal, fabrico de “Rowland Ward & Cº”, trabalhos ingleses de taxidermia do séc. XIX-XX. Corpos em forma
de cascos de cavalo com as respectivas ferraduras, ladeados por aplicações em metal prateado, encimados no topo por chapas recortadas com
inscrições gravadas “Satattela?”, com copos centrais de formato tubular que servem de apoio às velas. Inscrições gravadas [Rowland Ward & Cº -
Naturalists, 166, Piccadilly, W]. Sinais de uso.
Dim: 12,5x9,8x12,7 cm

Base Licitação: 50 €

CESTO RECORTADO E VAZADO 621

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e vazado de formato oval, decorado com motivos geométricos estilizados, formando um
padrão repetitivo, assente sobre pés zoomórficos. Pega central recortada com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 599,4 gr.
Dim: 18x17,8x25,4 cm

Base Licitação: 330 €

ESCULTURA “CARTAXO” 622

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Escultura representando pássaro cartaxo em vulto perfeito sobre
tronco de árvore em posição de chilrear, ladeado por flores em relevo e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base recortada. Decoração
vidrada e policroma em vários tons, pintada à mão. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 14 cm

Base Licitação: 50 €

TERRINA COM TRAVESSA 623

Em faiança portuguesa do Norte, fabrico atribuível a Vilar de Mouros, trabalho do séc. XX. Terrina bojuda de formato oval com pegas laterais
recortadas em volutas, decoradas no topo por caneladuras verticais, formando um desenho gomado repetitivo. Tampa repuxada, encimada por
pomo em forma de flor. Travessa de bordo recortado e facetado de formato oitavado e de covo acentuado. Decorações em tons de rosa sobre fundo
branco com pagodes, montes, arvoredo exuberante, motivos ornitológicos estilizados, passadiços e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas
concêntricas, friso ondulado e caneladuras oblíquas. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado, algumas delas mais acentuadas e terrina com cabelos
consolidados por gatos.
Dim: 22x19,6x27,5 cm (Terrina)
Dim: 28,5x35,4 cm (Travessa)

Base Licitação: 50 €

COMPOTEIRA DE GRANDES DIMENSÕES 624

Em cristal doble em tons de azul e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo de covo
acentuado, decorado com faixa concêntrica com flores lapidadas e estilizadas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre
fuste em forma de balaústre com término em base circular. Tampa repuxada com a mesma decoração, encimada por pomo facetado. Sinais de uso.
Alt: 48,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27282
https://serralvesantiguidades.com/lote/27046
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TERNO DE RELÓGIO DE MESA COM CANDELABROS DE QUATRO LUMES 625

Escultura em antimónio (bronze de arte) moldado, relevado e patinado, trabalho francês do séc. XX. Relógio de formato arquitectónico em mármore
em tons de rosa com nuances em tons de bege e branco, assente sobre pés recortados e moldurados, decorados com enrolamentos vegetalistas e
volutas. Relógio encimado ao centro por figura feminina (La Paix), representada de pé e em vulto perfeito, ladeada nas costas por asas abertas,
segurando com a mão esquerda uma cornucópia invertida e com o braço direito erguido para o céu, assente sobre rochedos, firmando uma espada
com o seu pé direito, ladeado por enrolamentos vegetalistas e uma pauta musical. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual.
Mostrador decorado em vários tons sobre fundo bege com motivos de arranjos florais, ladeados por numeração árabe a negro. Escultura com chapa
frontal na base com a seguinte inscrição “La Paix” par Bruchon (Sculpteur). A funcionar. Sinais de uso e escultura do relógio a necessitar de ser
fixado á base com pequena falta e defeito no bordo do verso da base da escultura.
Candelabros com fustes recortados de formato bojudo em forma de ânforas, ricamente decorados na frente e verso com rostos de figuras femininas
em relevo, ladeados por motivos de arranjos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e volutas, encimados por braços recortados e vazados,
ornados com enrolamentos vegetalistas com arandelas e copos que servem de apoio às velas, assentes sobre bases recortadas de formato
arquitectónico em pedra mármore em tons de rosa com nuances em tons de bege e branco, assente sobre pés recortados e moldurados, decorados
com enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Dim: 23x40x77 cm (Relógio)
Dim: 12,7x20x75,5 cm (Candelabros)

Base Licitação: 100 €

JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO “MANUEL ALCINO & FILHOS” 626

Em prata portuguesa com aplicação em pedra esculpida em tons de azul, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido de formato de tronco mórfico com
caneladuras verticais, decorado ao centro por aplicação em pedra esculpida em tons de azul com pássaro, ladeado por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1986.
Peso total aprox: 508,9 gr.
Dim: 13,6x11,9x12,4 cm

Base Licitação: 350 €

PRATO LADEIRO DE BORDO RECORTADO 627

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de castanho, verde, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro cartela recortada,
encimada por faixas verticais intercaladas por perolados a ouro com términos em laçarotes. Aba decorada com motivos de arranjos florais, ladeados
por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadelas mais acentuadas na frente e
no verso do vidrado do bordo.
Diâm: 23,4 cm

Base Licitação: 50 €

CANDEEIRO DE MESA ESTILO “GALLÉ” 628

Réplica em pasta de vidro moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XX. Fuste em forma de balaústre com término em base circular, encimado
por globo em forma de cogumelo. Corpos decorados em tons de azul, verde e castanho sobre fundo amarelo com motivos florais em relevo,
ladeados por enrolamentos vegetalistas. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 42,5 cm

Base Licitação: 50 €

RELÓGIO DE BOLSO “CORTÉBERT” 629

Caixa dupla em aço com aros em metal dourado de marca “Cortébert” de fabrico suíço, trabalho do séc. XX. Aros lisos em metal dourado com tampa
do verso lisa e sem decoração com inscrição interior “Aço” e numeração gravada 1180075. Tampa interior com a mesma numeração gravada.
Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador com numeração árabe a negro com mostrador dos segundos às seis
horas e inscrição no topo a negro “Cortébert”. A funcionar, mas com paragens. Sinais de uso e máquina a necessitar de limpeza.
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28033
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OFICINA PORTUGUESA (SÉC. XVIII) 630

“SANTO EREMITA” – Óleo sobre madeira de castanho, representando provavelmente São Francisco de Paulo. O Santo está representado de meio
corpo em vulto perfeito, com a cabeça ligeiramente inclinada para a sua esquerda, encimada com auréola e com o olhar fixo de caridade.
Está representado, iconograficamente, como um velho ermita de barbas longas, com o hábito da Ordem dos Mínimos e o seu cajado, tendo na sua
parte superior a inscrição em latim [CHARITAS], ou seja [Caridade], santo também venerado com “O Eremita da Caridade”. Trabalho com fissura
na placa de madeira, alguns vestígios de xilófagos e ligeiras falhas na superfície pictórica da pintura. Moldura em madeira dourada com vestígios de
xilófagos acentuados.
Dim: 29,6x23,2 cm (Óleo)
Dim:38,9x32,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

BANDEJA COM GALHETAS 631

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Galhetas parcialmente lisas de formato bojudo, decoradas frontalmente por parras e uvas gravadas
e por cruz ladeada por espigas de trigo, encimadas por tampas de movimento ascendente e descendente, interligadas a pegas recortadas e vazadas
em voluta, assentes sobre bases circulares. Galhetas assentes sobre bandeja lisa de formato oval, decorada no bordo por faixas sobrepostas,
intercaladas por flores. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 390 gr.
Alt: 11,6 cm (Galhetas)
Dim: 1x14,7x17,2 cm (Bandeja)

Base Licitação: 390 €

RELÓGIO DE MESA 632

Em madeira maciça faixeada a pau-santo, trabalho americano do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato arquitectónico, assente sobre base
recortada e moldurada. Parte frontal com duas portas envidraçadas de formato circular recortada em forma de capela, deixando a descoberto o
mostrador e o respectivo pêndulo. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Mostrador em chapa com faixa em cartão em tons
de bege com numeração romana a negro. Caixa com inscrição interior [Manufactured By - E. Ingraham Cº - Bristol, Conn --- Superior]. A
funcionar. Sinais de uso.
Dim: 41x10,7x30 cm

Base Licitação: 40 €

MESA BUFETE 633

Em madeira de nogueira maciça, torneada, entalhada e patinada, trabalho português do séc. XX. Tampo liso de formato rectangular ao baixo,
decorado por molduras entalhadas com caneladuras oblíquas, formando um encordoado estilizado repetitivo. Caixa constituída por uma gaveta
frontal, simulando seis, ornadas com almofadas salientes, finamente molduradas, utilizadas como elementos decorativos. Corpo assente sobre
quatro pernas torneadas e quadras de intercepção que permitem a ligação á trempe, constituída por travessas torneadas com términos em pés
bojudos. Interiores malhetados em madeira de casquinha. Ferragens em latão rendilhado, recortado e vazado, servindo de decoração nas frentes
das almofadas das gavetas (espelhos e fechadura) e quadras de intercepção. Sinais de uso, fissuras no tampo, pequenas faltas e defeitos, vestígios
de xilófagos inactivos e algumas ferragens da trempe omissas.
Dim: 83,5x54,5x100,5 cm

Base Licitação: 75 €

POTRO 634

Escultura em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada
deitada de cauda levantada em vulto perfeito, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de observação, assente sobre
base recortada. Sem decoração. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 10x12x18,2 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27409
https://serralvesantiguidades.com/lote/27122
https://serralvesantiguidades.com/lote/27018
https://serralvesantiguidades.com/lote/27422
https://serralvesantiguidades.com/lote/26829
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PAR DE CASTIÇAIS 635

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Fustes em forma de balaústres, percorridos por caneladuras verticais de movimento côncavo e
convexo, formando um padrão gomado repetitivo, encimados por faixas concêntricas e copos bojudos que servem de apoio às velas, decorados por
frisos concêntricos em dégradé com flores em relevo com términos em arandelas recortadas de formato circular. Fustes assentes sobre bases
repuxadas de formato circular, decoradas por frisos concêntricos em dégradé com flores em relevo com términos moldurados com caneladuras
transversais largas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 850,8 gr.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 450 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 636

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre placa de madeira prensada, representando vista de eira com medas, espigueiro, ladeado por arvoredo
exuberante em zona montanhosa e diversas figuras em cenas do quotidiano campestre. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Alberto
Sousa (Porto) • Tendais // 49]. Trabalho com moldura em madeira dourada e passe-partout lacado em tons de azul-escuro.
Dim: 16,3x21,9 cm (Pintura)
Dim: 32,6x38,5 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos e campestres. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma
impressionante luminosidade e harmonia. Ref. Biog. Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 27].
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol.} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 75 €

MANTEIGUEIRA 637

Em casquinha marcada “WMF”, moldada, relevada, recortada e vazada, trabalho alemão do séc. XX. Corpo liso de formato esférico com tampa de
movimento ascendente e descente, decorada por faixa concêntrica dita “Grega” sobre frisos concêntricos com pega frontal recortada, assente sobre
cintura moldurada em dégradé, ladeada por friso concêntrico perolado. Corpo assente sobre pernas recortadas de boa curvatura, encimadas por
mascarões em relevo, ladeados por volutas e motivos florais com términos em pés de enrolamento. Marca incisa [WMF].
Sinais de uso e recipiente interior omisso.
Alt: 15 cm
Diâm: 15,5 cm (Aro)
Diâm: 10 cm (Medida interior para o respectivo recipiente em vidro)

Base Licitação: 50 €

½ SERVIÇO DE CHÁ 638

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá é constituído pelas
seguintes peças que passamos a descrever: Um (1) bule de chá, uma (1) leiteira, um (1) açucareiro, seis (6) pratos para doce e seis (6) chávenas de
chá de pé recortado com os respectivos pires. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos florais, ornatos e complementos
a ouro, pintadas á mão. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 18,5 cm (Bule de chá)
Alt: 14 cm (Leiteira)
Alt: 16 cm (Açucareiro)
Alt: 7 cm Chávena de chá)
Diâm: 18,2 cm (Prato para doce)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27722
https://serralvesantiguidades.com/lote/27380
https://serralvesantiguidades.com/lote/27719
https://serralvesantiguidades.com/lote/27376
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MESA DE JOGO 639

Em madeira de mogno maciço e faixeado, recortado, facetado e entalhado, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de movimento giratório de
formato rectangular ao baixo com caixa interior compartimentada. Cintura boleada, assente sobre coluna de formato paralelepipédico ao alto de
frente e verso facetado, ladeada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e caneladuras entalhadas com término em base recortada e
pés torneados. Interior forrado posteriormente em seda, decorada com enrolamentos vegetalistas em tons de dourado sobre fundo em tons de cinza.
Sinais de uso, folhas opadas e a necessitar de restauro.
Dim: 73x41x82 cm (Fechada)
Dim: 70X82x82 cm (Aberta)

Base Licitação: 100 €

BULE DE CHÁ 640

Em prata portuguesa com pega lateral recortada e vazada em madeira de pau-santo maciço, trabalho do séc. XIX. Corpo liso e bojudo de formato
oval com bico em colo de cisne e pega lateral recortada e vazada em madeira maciça de pau-santo, assente sobre pés esféricos. Tampa repuxada
em forma de campânula, encimada por pomo esférico, decorado por folhas de acanto em relevo. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (L-39). Contraste da prata de ensaiador de Lisboa do toque mínimo de 0,750/1000, não
identificado, datável de c. 1822 - c. 1843. Marca de Ourives incompleta e com desgastes acentuado, não nos permitindo a sua correcta atribuição.
Cabeça de Velho - Vidal Nº 133. Marca destinada às obras portadoras de marcas de antigos contrastes, do toque mínimo de 0,750/1000 e às que
revelem valor artístico ou arqueológico, usada na contrastaria de Lisboa de 1884 a 1987.
Peso total aprox: 1.159 gr.
Alt: 24 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 580 €

PAR DE JARRAS “TOMÉ” 641

Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo facetado de formato bojudo. Decoração Policroma em vários tons
sobre fundo branco dita “Chengtu” com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, frisos concêntricos e complementos a ouro. Marca
por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 60 €

PLACA CIRCULAR COM CARAVELA 642

Placa em faiança portuguesa do norte, em alto-relevo, moldada e pintada, trabalho do séc. XX. Placa de formato circular, com caravela portuguesa
de velas hasteadas e em posição de navegar sobre as ondas do mar agitado. Decoração policroma em tons de vinoso, azul, verde e castanho sobre
fundo branco. Sinais de uso e possíveis esbeiçadelas no vidrado do bordo. Trabalho com moldura lacada em tons de azul-escuro e azul-claro.
Diâm: 14,5 cm (Placa circular)
Moldura: 31,5x31,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

PARTE DE FAQUEIRO 643

Em prata portuguesa, trabalhos da primeira metade do séc. XIX. Parte de faqueiro constituído por (12) doze garfos de carne, (12) facas de carne,
(12) colheres de sopa e (1) um trinchante para carne. Corpos parcialmente lisos, percorridos por finas caneladuras com términos em cabos
facetados. Sinais de uso e lâminas de duas facas de carne a necessitarem de serem fixadas e garfo do trinchante de carne a não pertencer ao
mesmo faqueiro.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 92 - Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750/1000 de Alexandre Pinto da Cruz, registada
em 1810 e segundo Laurindo Costa, usada até 1818. Marca de Ourives Porto - Vidal Nº 2421 da primeira metade do séc. XIX.
Peso aprox: 2.251,7 gr.
Dim: 19 cm (Garfo de carne)
Dim: 25,5 cm (Faca de carne)
Dim: 19,2 cm (Colher de sopa)

Base Licitação: 900 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27698
https://serralvesantiguidades.com/lote/27210
https://serralvesantiguidades.com/lote/26788
https://serralvesantiguidades.com/lote/28119
https://serralvesantiguidades.com/lote/27549
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CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020) 644

“SEM TÍTULO” – Serigrafia a cores sobre papel, assinada no canto inferior direito [Cruzeiro Seixas]. Edição de uma série limitada, dita prova de
artista  [PA // 25]. Serigrafia com ínfimos picos de oxidação na parte superior da mancha branca. Trabalho com moldura em madeira lacada a negro.
Dim: 33x47 cm (Mancha total)
Dim: 37x51 cm (Moldura)
Nota: Artur Manuel Rodrigues Cruzeiro Seixas, nasceu em Lisboa em 1920 e faleceu em Lisboa em 8 de Novembro de 2020. É pintor, escultor,
ilustrador e poeta. Estudou na Escola Profissional de Arte António Arroio. Depois de um curto período expressionista-neo-realista, ligou-se
definitivamente ao surrealismo. Integrou em 1949-50, o grupo “Os surrealistas”, com Mário Cesariny, Carlos Calvé, António Maria Lisboa e Mário
Henrique Leiria, entre outros. Em 1952 viajou até Angola e aí viveu durante 14 anos. Organizou o Museu de Arte de Luanda. Como pintor, participou
em exposições a solo e colectivas em Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, E.U.A, Canadá, Brasil e México. Ilustrou o
cenário de “O lago dos Cisnes” pela companhia Nacional de Bailado e livros com “Clepsidra” de Camilo Pessanha, editado em 2000 pela Fundação
Gulbenkian. Colaborou nas revistas surrealistas Brumes Blondes (Holanda), La Tortue-Lièvre (Canadá), Derrame (Chile) e nas francesas Infosurr,
Phases e Ellebore. Escreveu livros como Eu falo em chamas  (Galeria Gilde, 1986),Desaforismos  (1989), Vários (edições ASA, 2000) O que a luz
oculta (Galeria arte & manifesto, 2000)  Viagem sem regresso  (Tiragem Limitada, 2001), Obra poética-Volume I (Quasi edições, 2002) Obra poética-
Volume II (Quasi edições, 2003 Obra poética-Volume III (Quasi edições, 2005). Algumas obras raras, como algumas colagens, permaneceram
guardadas no seu espólio pessoal e, apenas recentemente, foram apresentadas a público, fazendo parte do vasto património de Arte Surrealista da
Fundação Cupertino de Miranda. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 160-161] // Michael Tannock. [pág. 158].

Base Licitação: 100 €

ESPELHO DE PAREDE 645

Em madeira e gesso moldado, trabalho português do séc. XX. Moldura de formato rectangular ao baixo e de cantos recortados, decorado com
motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por faixas concêntricas com folhas de acanto estilizadas. Sinais de uso.
Dim: 100x150 cm

Base Licitação: 100 €

JARRA MODERNISTA 646

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido e repuxado de formato ondulado, formando bonitas curvas assimétricas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 1.092 gr.
Dim: 20x11,4x17,4 cm

Base Licitação: 1.100 €

MOBÍLIA DE QUARTO ESTILO D. MARIA 647

Em madeira de mogno maciço, recortado, vazado, torneado, entalhado e patinado de excelente marcenaria portuguesa, trabalhos do séc. XX.
Mobília constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1) cama de casal, um (1) par de mesas-de-cabeceira, uma (1) cómoda,
uma (1) cadeira e um (1) espelho de parede. Decoração entalhada com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso,
chaves e ferragens de uma das mesinhas de cabeceira omissas.
Dim: 174,5x139x190 cm (Cama)
Dim: 73x35x41,7 cm (Mesas-de-cabeceira)
Dim: 88x51,7x104,2 cm (Cómoda)
Dim: 97,7x46x47,5 cm (Cadeira)
Dim: 86,2x57 cm (Espelho de parede)

Base Licitação: 250 €

CENTRO DE MESA COM TRÊS CESTOS 648

Em liga metálica prateada com recipientes em vidro translucido moldado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de linhas arquitectónicas com taça
central bojuda de formato circular de covo acentuado, decorada exteriormente por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e volutas
gravadas. Taça assente sobre três colunas estriadas, ladeadas por volutas vegetalistas, encimadas por três cestos amovíveis com pegas recortadas
em voluta com término em base repuxada de formato circular moldurada em dégradé. Taça central e cestos com recipientes amovíveis em vidro
translucido moldado. Sinais de uso.
Alt: 34 cm
Diâm: 21,1 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27840
https://serralvesantiguidades.com/lote/26913
https://serralvesantiguidades.com/lote/27128
https://serralvesantiguidades.com/lote/27744
https://serralvesantiguidades.com/lote/26998
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JARRA MODERNISTA 649

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido e repuxado de formato tronco mórfico, decorado com enrolamentos vegetalistas
estilizados, intercalados por caneladuras verticais. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 672 gr.
Alt: 16,9 cm
Diâm: 12,8 cm

Base Licitação: 670 €

PORTA GUARDA CHUVAS 650

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível á fábrica do Senhor de Além – Vila Nova de Gaia, trabalho do início
do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em tons de azul com paisagem fluvial com cisnes em vulto perfeito, ladeados por enrolamentos
vegetalistas, borboletas e aves. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado, uma dela com mais incidência no bordo superior.
Alt: 62,8 cm
Diâm: 24,1 cm (Base)

Base Licitação: 75 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 651

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre madeira, representando vista de arvoredo exuberante, igreja e figuras em cena do quotidiano. Obra assinada no
verso pelo cunho da viúva do artista [Alberto Sousa // (Porto)]. Trabalho com moldura em madeira dourada e passe-partout em tons de creme.
Dim: 21,5x26,8 cm (Óleo)
Dim: 30x35,6 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos e campestres. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma
impressionante luminosidade e harmonia. Ref. Biog. Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 27].
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol.} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 100 €

TERRINA COM TRAVESSA 652

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato oval com duas pegas laterais
entrançadas com término em base moldurada, assente sobre travessa do mesmo formato com covo central acentuado. Tampa de bordo recortado,
encimada por pomo em forma de flor. Decoração em tons de tijolo sobre fundo branco com faixas concêntricas com ramagens, motivos florais e
enrolamentos vegetalistas sobre fundo esponjado. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e desgaste na policromia na reserva central da
travessa.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 24,5x33x20,5 cm (Terrina)
Dim: 31,9x41,7 cm (Travessa)
Dim: 26 cm (Altura total da terrina com travessa)

Base Licitação: 75 €

SANTA DE ROCA OU IMAGEM DE VESTIR 653

Em madeira entalhada e pintada com braços e mãos ditos de roca, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada sentada em vulto
perfeito com as mãos cruzadas sobre as pernas. Rosto de traços suaves de expressão sofrida, ladeado por cabelos pintados, encimados por manto
em tecido em tons de azul. Traja túnica comprida em veludo em tons de roxo e manto sobre a cabeça em tecido acetinado em tons de azul.
Escultura assente sobre base em madeira torneada e patinada a negro com términos em pés de bolacha. Sinais de uso, cabelos omissos, pés
partidos e colados, falha no enchimento lateral da cabeça, não afectando o rosto a necessitar de pequeno restauro.
Alt: 22 cm (Escultura)
Dim: 34 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27127
https://serralvesantiguidades.com/lote/27673
https://serralvesantiguidades.com/lote/27782
https://serralvesantiguidades.com/lote/26698
https://serralvesantiguidades.com/lote/27759
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RELÓGIO DE BOLSO “CALDEIRÃO” 654

Em prata francesa com as respectivas marcas de garantia do toque 0,950/1000, trabalho do último quartel séc. XVIII. Caixa lisa com sistema de
abertura lateral, ficando o relógio dividido em três partes, tampa frontal com vidro, máquina a descoberto e caixa com sistema de embutir com as
respectivas marcas de garantia da prata do toque 0,950/1000, marca de fabricante e numeração incisa [1833]. Máquina de movimento mecânico
com corda manual, accionada por chave que permite o respectivo acerto das horas. Máquina com roldana da corda a descoberto, encimada por
protecção em metal dourado, recortado e vazado, ricamente decorada com enrolamentos vegetalistas, volutas cinzeladas e inscrição gravada
[Duval - Paris]. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração árabe a negro, pintada à mão com sistema de fecho frontal accionado
manualmente por mola. A funcionar. Sinais de uso, mostrador com pequenos cabelos e esbeiçadela preenchida no orifício da entrada de chave.
Marcas de garantia da prata francesa do toque 0,950/1000 com punção de Paris e marca de fabricante.
Peso aproximado: (Não se consegue pesar)
Diâm: 4,7 cm (Caixa de protecção)

Base Licitação: 50 €

PLACA EM BRONZE ALUSIVA À MITOLOGIA 655

“O NASCIMENTO DE VÊNUS” – Placa em bronze moldado, relevado e patinado, de formato rectangular ao baixo, trabalho europeu do séc. XIX-XX.
Tema mitológico apresentando uma bela composição alusiva ao Nascimento de Vénus, segundo uma obra do pintor francês François Boucher,
considerado o maior artista decorativo da época. A representação em relevo da placa em bronze, mostra-nos uma série de figuras, com tritões,
ninfas do mar e golfinhos formando uma pirâmide para proteger a Vénus fora das ondas. Bronze com uma bela patine. Sinais de uso e bem
conservado. Trabalho com moldura em madeira de castanho.
Dim: 9x17 cm (Bronze)
Dim: 16,2x24,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

PALITEIRO “FLOR” 656

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando flor, ladeada por pétalas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular
repuxada, decorada com folhas de acanto em relevo e faixa concêntrica recortada e vazada com término em pés recortados, ornados com
enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 146,3 gr.
Alt: 21 cm
Diâm: 7,7 cm

Base Licitação: 150 €

COFRE 657

Em ferro com caixa de areia com cimalha e base em madeira parcialmente torneada, moldurada e pintada, trabalho português do séc. XIX-XX.
Estrutura de formato rectangular ao alto, encimada por cornija amovível, decorada por molduras em dégradé. Corpo constituído por porta frontal,
decorada com enrolamentos vegetalistas, volutas e filamentos a ouro sobre fundo em tons de verde e negro com portinhola em relevo com segredo
dissimulado para entrada de chave, três botões rotativos que accionam o segredo do cofre e uma alavanca que acciona a abertura da porta do cofre.
Corpo assente sobre base moldurada em madeira pintada, decorada por meias-colunas verticais, constituída por porta frontal com interior amplo.
Interior do cofre compartimentado e pintado em tons de azul, constituído por três gavetas sobrepostas no lateral esquerdo e uma prateleira no lateral
direito. Cofre com mecanismo revisto e a funcionar em pleno. Sinais de uso, policromia com faltas e defeitos e estrutura em madeira a necessitar de
pequeno restauro.
Dim: 128,5x53,3x60 cm

Base Licitação: 300 €

CANAPÉ 658

Em madeira maciça de pau-óleo, recortada, vazada e entalhada, trabalho português do séc. XIX-XX. Costas recortadas e vazadas, decoradas com
caneladuras verticais e enrolamentos vegetalistas, encimados por flor entalhada, braços em forma de (S), ornados com enrolamentos vegetalistas
entalhados, assente sobre pés torneados e entalhados com caneladuras verticais entalhadas. Costas, assento e braços em palhinha. Sinais de uso
e em bom estado de conservação.
Dim: 113x62,5x211,4 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27648
https://serralvesantiguidades.com/lote/28115
https://serralvesantiguidades.com/lote/26753
https://serralvesantiguidades.com/lote/26329
https://serralvesantiguidades.com/lote/27472
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BILHETEIRA DE GRADINHA 659

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo de formato circular, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por motivos florais
gravados, enrolamentos vegetalistas e volutas com término em laço. Orla decorada por faixa concêntrica com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas gravados, ladeados por friso concêntrico guilhochado de movimento ondulado, assente sobre pés recortados e vazados em voluta.
Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por veados em pose de corrida, ladeados por volutas, concheados e enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 568,5 gr.
Alt: 4,3 cm
Diâm: 25,7 cm

Base Licitação: 230 €

RELÓGIO DE CAIXA ALTA 660

Em madeira de mogno maciço, recortado, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Caixa moldurada com porta central recortada e
envidraçada, ladeada por duas meias colunas, percorridas por caneladuras verticais entalhadas, assente sobre base moldurada em dégradé com
termino em pés recortados. Topo de formato arquitectónico, encimado no topo por volutas e pináculos torneados em madeira com laterais
almofadados e porta central recortada e envidraçada em forma de capela, ladeada por colunas torneadas e entalhadas com caneladuras verticais.
Máquina de movimento mecânico accionado por três pesos. Mostrador recortado em metal dourado e prateado, decorado nas extremidades com
aplicações recortadas e vazadas com motivos de enrolamentos vegetalistas e volutas, encimadas por mascarões em relevo e águia central pintada
em tons de negro sobre fundo prateado, representada de asas abertas em vulto perfeito com inscrição a negro [Tempus Fugit]. Numeração romana
a negro, toque de horas, quartos e meias horas com a melodia do westmister e inscrição incisa no verso [Made in France]. A funcionar. Sinais de
uso, em bom estado de conservação e a funcionar na perfeição.
Alt: 216,3x28,5x51,5 cm

Base Licitação: 120 €

PALITEIRO “BURRO COM CESTOS NO DORSO” 661

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, encimado no dorso por dois cestos, assente
sobre base circular repuxada, decorada com caneladuras verticais em dégradé, encimadas por enrolamentos vegetalistas em relevo com términos
em pés recortados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 172 gr.
Alt: 10 cm
Diâm: 7,7 cm

Base Licitação: 170 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26777
https://serralvesantiguidades.com/lote/26338
https://serralvesantiguidades.com/lote/26761
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ANTÓNIO CARDOSO (1932-2021) 662

“SEM TÍTULO” – Acrílico sobre tela de feições geométricas e abstractizantes. Obra não assinada, mas este trabalho vem referenciado no catálogo,
com o título [EVOCAÇÃO A ANTONIO CARDOSO]. Exposição realizada na “Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L. - Porto 7
Novembro 6 Outubro 2018, [Pág. 32]. Bem conservado. Trabalho com moldura lacada em tons negro.
Dim: 24x18 cm (Acrílico)
Dim: 39x33 cm (Moldura)
Nota: António Cardoso [Pinheiro de Carvalho] nasceu em Amarante em 1932. Concluiu o Curso do Magistério Primário em 1951. A sua formação
artística iniciou-se com a frequência da Academia Alvarez (anos 50) e da Escola Superior de Belas Artes do Porto (1965-1966). A sua ligação a
Amarante e ao Museu Amadeo de Souza Cardoso determina o convívio, nos anos 50, com Albano e Victor Sardoeira. Foi através dele que se
realizaram em Amarante exposições de Arte Moderna, organizadas pela Galeria Alvarez e que se realizaram no Porto exposições de Amadeo de
Souza Cardoso, num intercâmbio cultural que se prolongaria tempo fora. É investigador na área da história da arquitectura e da pintura, tendo
publicado numerosos textos e ensaios em catálogos de exposições. Foi responsável científico de importantes exposições na cidade do Porto:
Marques da Silva/Arquitecto 1896/1947 (Casa do Infante, 1986); Casa de Serralves, retracto de uma época (Casa de Serralves 1988); e Aguarelas
de Marques da Silva (Instituto Marques da Silva, 2001). Tem divulgado particularmente a obra de Amadeo de Souza Cardoso, em Portugal e no
estrangeiro, nomeadamente através dos catálogos: Amadeo de Souza-Cardoso e o primeiro modernismo português (Fundação Juan March, 1998).
Uma parte da sua obra de crítica de arte encontra-se reunida no livro: Sínteses = Arte + António Cardoso (Edições Gémeo, 2004). Foi Director do
Museu Amadeo de Souza Cardoso, em Amarante, desde os anos 90 e 2013, tendo sido responsável pelo catálogo da colecção do museu, editado
em 1997. Realizou exposições individuais na Galeria Divulgação, em 1967, no Porto, e no Museu Amadeo de Souza Cardoso, em 1979, em
Amarante. Participou em numerosas exposições colectivas, nomeadamente, nas seguintes: Exposições anuais e itinerantes da Academia Alvarez
(1955-1962); Salões dos Novíssimos (1958-1964); Salões de Arte Moderna da SNBA (1958-61); II Exposição de Artes Plásticas da FCG (1961);
Claro / Escuro, SNBA (1964); XV Exposição Magna da ESBAP (1966); Exposições do Cinquentenário da morte de Amadeo de Souza Cardoso
(1969); Levantamento da Arte do Século XX no Porto, MNSR e FCG (1975); [+] de 20 grupos e episódios do Porto do séc. XX, Galeria do Palácio
(2001); 50 Anos Depois, Galeria Alvarez (2004) e Amarante em Wiesloch, Alemanha (2004). Recebeu o Prémio dos Críticos de Arte para a
Representação Portuguesa na I Bienal de Paris, de 1959. A sua actividade profissional é vasta e invulgar, uma vez que se reparte pelas áreas do
ensino, da investigação histórica e da prática artística. Embora o seu empenho na área das humanidades possa ter ofuscado a sua actividade
artística, António Cardoso nunca deixou de desenhar e de pintar, sendo certo que esta prática continuada que manteve foi, a partir de certa altura,
menos divulgada do que o seu trabalho de professor universitário. Uma edição da Universidade do Porto celebrou a sua dimensão artística através
do livro: 20 Desenhos de António Cardoso (Editora da Universidade do Porto, 2006). As suas obras de pintura, desenho e gravura foram
amplamente expostas e encontram-se representadas em colecções particulares, na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu Municipal Amadeo
de Souza-Cardoso, em Amarante, onde, de resto, a sua intervenção foi crucial. Viajou, conviveu, ensinou. Lutou pela defesa do património, em
particular o amarantino. Homem culto, coleccionador atento e comunicador de excelência, influenciou várias gerações de alunos que ajudou a
formar, da Telescola à FLUP, de onde viria a jubilar-se em 2002. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 36] // Michael
Tannock. [pág. 36-37].

Base Licitação: 200 €

PULSEIRA DE SENHORA 663

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e pedras duras faceadas, trabalho português do séc.
XX-XXI. Corpo constituído por missangas bojudas e argolas facetadas em ouro, intercaladas por pedras duras facetadas em tons de verde com
términos em forma de pepita. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 15,9 gr.
Compr: 22 cm

Base Licitação: 250 €

PALITEIRO “VEADO” 664

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação, ladeado por cerca e
balde, assente sobre base oval com términos em pés recortados em forma de concha. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 190 gr.
Dim: 12x8,3x11,8 cm

Base Licitação: 190 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27655
https://serralvesantiguidades.com/lote/27819
https://serralvesantiguidades.com/lote/26767
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ANTÓNIO CRUZ (1907-1983) 665

“ADORAÇÂO DOS PASTORES” – Óleo sobre tela representando um dos interessantes temas bíblicos do cristianismo, alusivo a um dos episódios
da Natividade de Jesus. Obra assinada em vários locais na tela: No canto superior esquerdo assinada e datada por monograma [AC // 1947]. No
canto inferior esquerdo assinada por monograma [AC]. Com dedicatória e assinatura pouco visível na parte inferior [António Cruz]. Verso superior
da grade com a inscrição [Adoração dos Pastores]. Verso inferior da grade assinado e datado por monograma [AC - 1947]. Trabalho emoldurado.
Dim: 26,3x20 cm (Óleo)
Dim: 40,4x34,3 cm (Moldura)
Nota: António Amadeu Conceição Cruz – Pintor e escultor, nasceu no Porto, em 1907 e faleceu a 29 de Agosto de 1983. Frequentou o curso de
pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. António Cruz como pintor de aguarelas, foi considerado o maior aguarelista dos tempos
modernos, renovador de uma técnica e único na transposição para o papel da luminosidade nevoenta, húmida e misteriosa. Recebeu, entre outros,
os prémios José Tagarro, de desenho, em 1947, Henrique Pousão, de pintura, também em 1947, e Teixeira Lopes, de escultura, em 1948. Está
representado no Museu do Chiado (Lisboa), Soares dos Reis (Porto), Abade do Baçal (Bragança), José Malhoa (Caldas da Rainha), Grão- Vasco
(Viseu) e em importantes colecções particulares portuguesas e estrangeiras. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.175]
// Michael Tannock. [pág.55] // Inventário Desenhos / Aguarelas / Óleos. Câmara Municipal de Matosinhos-Abril de 1970. [pág. 54].

Base Licitação: 150 €

JARRA DE BORDO ONDULADO 666

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com volutas em relevo,
encimadas por concheados e enrolamentos vegetalistas, assente sobre pé repuxado e recortado de formato circular com a mesma decoração.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 562,9 gr.
Alt: 29,4 cm

Base Licitação: 250 €

COLAR DE SENHORA “TOPÁZIO” 667

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de ágata, trabalho português do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por contas ocas, decoradas com caneladuras em relevo, intercaladas entre si por vinte (20) ágatas em tons de bordeaux com
nuances em tons de castanho, bege, verde e negro com término em fecho de encartar. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 49,2 gr.
Compr: 43 cm

Base Licitação: 300 €

PAR DE PRATOS DE BORDO RECORTADO 668

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo pouco acentuado,
decorados com ricos esmaltes em tons de azul, verde, vermelho, rouge de “fer” e da família rosa, tendo ao centro ramagem encimada por papagaio
em vulto perfeito em posição de observação, ladeado por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e borboletas. Orla decorada por duplo friso
concêntrico, encimado por volutas e enrolamentos vegetalistas. Abas decoradas por reservas recortadas, decoradas por motivos florais em tons de
rouge de “fer” perfilados a ouro, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas com términos em bordo recortado. Versos decorados por reservas
com motivos florais e borboletas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no vidrado e restauros antigos em
ambos os pratos.
Diâm: 22,5 cm

Base Licitação: 100 €

PALITEIRO “BÚZIO” 669

Em faiança portuguesa do Norte moldada, relevada e perfurada, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e policroma em tons de castanho,
bege, rosa azul e verde, representando búzio, assente sobre base repuxada e recortada. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Dim: 8x8,6x10,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26955
https://serralvesantiguidades.com/lote/26895
https://serralvesantiguidades.com/lote/27808
https://serralvesantiguidades.com/lote/27406
https://serralvesantiguidades.com/lote/27483
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CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 670

Em prata portuguesa com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado e vazado em arame de prata,
decorado por faixas verticais com motivos geométricos estilizados, formando um padrão repetitivo, assente sobre base oval. Pega móvel de formato
tubular, recortada em voluta, encimada por cartela recortada, decorada por volutas e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso, desgastes
acentuados nas marcas de garantia e duas faixas verticais a necessitarem de pequeno restauro.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 558,8 gr.
Dim: 13,5x29,8x37,6 cm
Dim: 34,5 cm (Altura total com a asa móvel em posição vertical)

Base Licitação: 250 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO 671

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho popular português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão esquerda o livro dos ensinamentos encimado com o Menino Jesus e com a mão direita fechada em posição de segurar cruz
crucífera. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de ponta pendente com três nós, símbolos dos votos da pobreza,
castidade e obediência, deixando antever as pontas dos seus pés. Indumentária de dobras turgidas, ricamente decoradas a ouro com motivos florais
e enrolamentos vegetalistas, com término em base facetada e marmoreada em tons de azul. O Menino Jesus está representado nu e posição
vertical em vulto perfeito, apoiando-se com a mão direita sobre o peito do santo António e com a esquerda segura o mundo. Sinais de uso, Santo
António com olhos de vidro colocados posteriormente, pequenos desgastes no ouro e na policromia.
Alt: 30,5 cm (Escultura Stº António)
Dim: 33,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 150 €

ERNST BRÖCKER (1893-1963) 672

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando jarra em cerâmica com arranjo floral. Obra assinada no canto inferior esquerdo [E. Bröcker
// München]. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso, ricamente ornada com concheados e frisos geométricos. Pintura bem
conservada.
Dim: 60,5x50,5 cm (Óleo)
Dim: 76x66 cm (Moldura)
Nota: Ernst Böcker – Pintor nascido em Munique em 1893 e faleceu em Munique em 1963. Böcker distinguiu-se como paisagista, naturezas-mortas
e como intérprete de vários trechos citadinos. Foi um dos últimos importantes sucessores do pintor paisagista Josef Wenglein. Ref. Biog.
Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst. [Vol. 5 // Pág. 115].

Base Licitação: 250 €

GALHETEIRO DE GRADINHA 673

Em prata portuguesa com duas galhetas em vidro translucido moldado, lapidado e facetado trabalho do séc. XIX-XX. Base recortada e moldurada de
formato rectangular ao baixo, encimada por gradinha recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pés de
formato circular, moldurados em dégradé. Galheteiro encimado ao centro por pega recortada e vazada com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 546,8 gr.
Dim: 35x11,7x25,3 cm

Base Licitação: 250 €

COLAR DE SENHORA 674

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas e contas facetadas de safira, trabalho
português do séc. XX-XXI. Corpo em forma de cordão, intercalado por dez (10) pérolas e cinco (5) contas de safira. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 20,3 gr.
Compr: 43,5 cm

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27425
https://serralvesantiguidades.com/lote/27626
https://serralvesantiguidades.com/lote/27454
https://serralvesantiguidades.com/lote/26923
https://serralvesantiguidades.com/lote/27810
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PALITEIRO “LIMÂO” 675

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX, representando limão em relevo, ladeado por
ramagens, assente sobre base repuxada de formato oval. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com friso concêntrico a ouro.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso e defeitos de cozedura na base.
Marca Nº 26 em uso 1881-1921.
Dim: 8,5x7,2x11 cm

Base Licitação: 100 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO “OURIVESARIA ALIANÇA 676

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, assente sobre pés recortados e vazados,
decorados com volutas e enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com reservas recortadas e vazadas, ornadas com motivos florais e volutas,
encimadas por concheados, intercalados entre si por bordo recortado e moldurado com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1525, de Celestino da Mota Mesquita, registada em 1916 e em Lisboa em 1951, transferida para a Viúva de Celestino da Mota
Mesquita em 1968 e cancelada em 1975.
Peso aprox: 715 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 38,5 cm

Base Licitação: 320 €

PAR DE PRATOS SOPEIROS OITAVADOS 677

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e um dos pratos com cabelo no vidrado do verso e pouco perceptível na
parte frontal e pequenas esbeiçadelas nos bordos.
Alt: 4 cm
Diâm: 21,8 cm

Base Licitação: 100 €

PULSEIRA DE SENHORA 678

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e imitações de coral, trabalho
português do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por seis (6) pérolas de cultura e duas
(2) imitações de coral. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 8,6 gr.
Compr: 19,8 cm

Base Licitação: 200 €

SANTA BÁRBARA 679

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito com a mão esquerda sobre o peito e com a direita fechada. Rosto de traços suaves e de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente
entalhados, notando-se uma torsão da cabeça para o lado esquerdo, encimada por véu. Apresenta-se ricamente trajada por túnica comprida,
decorada em tons de azul com faixa e volutas a ouro, notando-se um avanço da sua perna direita, deixando a descoberto o seu pé. Traja corpete de
movimento esvoaçante cingido á cintura por cordão com nó de laçada, decorado em tons de rosa e a ouro e manto pelas costas amparado por
ambos os braços, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados. Escultura ladeada por torre, assente sobre base recortada e marmoreada
em vários tons. Sinais de uso, braço partido e colado, defeitos no estofo, na policromia e parte do verso da cabeça omisso.
Alt: 22,5 cm (Escultura)
Dim: 25,7 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27519
https://serralvesantiguidades.com/lote/27428
https://serralvesantiguidades.com/lote/27230
https://serralvesantiguidades.com/lote/27821
https://serralvesantiguidades.com/lote/27705
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PALITEIRO “CLOWN” 680

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
recostado a tronco de árvore com as mãos nos bolsos em posição de observação, assente sobre base recortada. Apresenta-se ricamente trajado
com roupagem de palhaço com barrete sobre a cabeça. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Sinais de uso.
Sem marca (1881-1921).
Dim: 12,5x5,7x6,4 cm
Nota: Exemplar idêntico encontra-se reproduzido em Ferreira, Jorge Manuel “Paliteiros - Vista Alegre”, Caleidoscópio, 2006, pág. 94. Exemplares
idênticos foram vendidos nos “II, III, IV, VIII, IX e X Leilões da Vista Alegre - 1998 - 1999 - 2000 - 2003 - 2007 - 2009 e 2011, com os números 186,
190, 156, 168, 150, 152 e 129”.

Base Licitação: 100 €

MANUEL D’ASSUMPÇÃO (1926-1969) 681

“SEM TITULO” – Desenho a sépia sobre papel, representando cena figurativa com figura masculina, figura feminina e canídeo, trabalho do séc. XX.
Obra assinada no canto inferior esquerdo [Assumpção]. Trabalho que pensamos ser de motivos populares portugueses, que o artista apresentou em
Portalegre nos anos 50, diversos motivos da Beira Alta, Lisboa, incluindo Portalegre. Desenho com ligeiros picos de oxidação na parte superior da
mancha. Emoldurado.
Dim: 12,5x9,5 cm (Desenho)
Dim: 34,2x27,2 cm (Moldura)
Nota: Manuel Trindade D'Assumpção – Artista plástico português, nasceu no dia 24 de Abril de 1926 na Travessa de Paulo Martins, freguesia da
Ajuda - Lisboa e faleceu por suicídio na rua da Assunção - Lisboa em 21 de Julho de 1969. Oriundo de uma família de Trás-os-Montes. Seu pai Luís
D’Assumpção nascido em 1899 aguarelista de mérito, era possuidor do Curso Superior de Belas Artes, tendo sido discípulo de Roque Gameiro. Em
1934 parte para Portalegre, juntamente com a irmã e a madrasta. Manuel de D’Assumpção iniciou a sua aprendizagem artística de pintura e
fotografia, durante a sua adolescência, quando tinha 14 anos, tendo como primeiro mestre o seu pai. Continuou os seus estudos com o pintor
Manuel Barrias, um pintor expressionista de algum talento. Em 1947, partiu para Paris onde se tornou discípulo de Fernand Léger, tendo depois
estudado História da Arte com Jean Cassou no Louvre. Em 1950, realiza uma exposição amplamente apreciada, aquando dos festejos do IV
centenário da elevação de Portalegre a cidade, mostrando vinte aguarelas, três retractos e alguns motivos de Portalegre, Beira Alta, Lisboa e
Cabeço de Vide. Em 1958, regressa a Lisboa, disposto a expor, como acontece no Salão de Outono da S.N.B.A., onde, ao apresentar o quadro
intitulado Génesis, que o critico José Augusto França elogiou num artigo no Diário de Noticias, atraiu as atenções do público mais esclarecido,
conquistando rapidamente um núcleo de admiradores. Ainda no mesmo ano é premiado em Vila Real, sendo-lhe adquirido um quadro para o Museu
de Arte Contemporânea. D'Assumpção / Rosiel, é uma das figuras mais notáveis da pintura portuguesa contemporânea e, principalmente, do
abstraccionismo. Tal como a maioria dos pintores que nos finais dos anos cinquenta enveredaram pelo abstraccionismo, D'Assumpção era oriundo
do surrealismo (grande parte da sua obra datada desse período foi destruída pela sua própria família). Esteve presente em diversas exposições
individuais em Paris, Lisboa, Porto e Amarante. Nas exposições colectivas esteve presente em Paris, Bruxelas, São Francisco, São Paulo, Madrid,
Lisboa, Porto, Amarante, Viana do Castelo e Vila Real. Em 1985/1986 realizou-se a exposição retrospectiva da obra do pintor português Manuel
D’Assumpção, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian e com a iniciativa de João Pinto de Figueiredo e Jeanne Pinto de Figueiredo. A
mostra, que possibilitou a reinterpretação e reavaliação da obra do artista, contou com um conjunto de 100 obras de pintura, 20 obras de desenho e
duas esculturas, realizadas entre 1947 e 1969. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 147-148] // Michael Tannock. [pág.
14].

Base Licitação: 150 €

CENTRO DE MESA COM PLATEAUX 682

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Floreira parcialmente lisa de formato circular, decorada por faixa concêntrica com caneladuras verticais
recortadas, formando um padrão geométrico repetitivo, encimada por grade recortada e vazada, decorada por flor estilizada. Plateaux com a mesma
decoração, assente sobre pés repuxados de formato circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [Fra.
Marques, Filhos - Porto - Lisboa”
Peso aprox: 792,5 gr.
Dim: 9xx21,5 cm (Floreira)
Dim: 4,5x34,2 cm (Plateaux)
Alt: 13,5 cm (Centro de mesa com plateaux)

Base Licitação: 350 €

FALCOEIRO “MÚLTIPLO” 683

Escultura em bronze moldado, relevado e patinado, atribuído ao escultor Evgeni Alexandrovich Lanceray, trabalho possivelmente russo do séc. XX.
A figura está representada sentada sobre cavalo em vulto perfeito com o braço esquerdo recolhido sobre o peito e com o direito segura um falcão de
asas abertas em posição de equilíbrio. Sobre as suas pernas uma espingarda colocada transversalmente, ladeada por cantil e peça de caça presa
sobre a sela, precintada sobre o dorso e parte frontal do cavalo, assente sobre dupla base em bronze relevado e em pedra mármore em tons de
negro com nuances em tons de branco. Escultura não assinada. Sinais de uso.
Dim: 62x22,5x50 cm

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27521
https://serralvesantiguidades.com/lote/27651
https://serralvesantiguidades.com/lote/26925
https://serralvesantiguidades.com/lote/26341
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CENTRO DE MESA COM PLATEAUX 684

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Floreira parcialmente lisa de formato oval e de covo acentuado, decorada exteriormente por gradinha
recortada e vazada, ornada por faixas verticais com motivos florais em relevo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados,
encimada por grade central amovível, assente sobre pés de enrolamento. Plateaux de formato oval com a mesma decoração, assente sobre pés
cónicos invertidos. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 543,9 gr. (Floreira)
Peso aprox: 301,3 gr. (Plateaux)
Peso total aprox: 845,2 gr.
Dim: 6x21x24,5 cm (Floreira)
Dim: 4,5x30x39,5 cm (Plateaux)
Dim: 10,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 400 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 685

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

SÃO JOSÉ 686

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito, segurando o manto com a mão esquerda. Rosto de traços bem demarcados, ladeado por barbas e cabelos entalhados em finas estrias,
notando-se uma ligeira torção da cabeça para o lado esquerdo. Traja túnica comprida, decorada com enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo
em tons de negro e vermelho, deixando antever os seus pés. Sobre as costas manto de movimento esvoaçante, apanhado á frente com o braço
esquerdo, ricamente decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas a ouro sobre fundo vermelho e azul, caindo em pregueados
harmoniosamente elaborados. Escultura assente sobre base moldurada e facetada, pintada em tons de azul. Sinais de uso, olhos de vidro colocados
posteriormente, faltas e defeitos no estofo e policromia, Menino Jesus e mão omissos.
Alt: 26,5 cm (Escultura)
Dim: 31 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 250 €

PALITEIRO “GARÇA” 687

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX, representando garça em pé em vulto perfeito de cabeça
erguida, encimada no bico por copo bojudo, ladeado por pétalas, assente sobre base circular repuxada, batida com perolados incisos e moldurada
em dégradé com términos em pés recortados e vazados em voluta. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 206 gr.
Alt:21,5 cm
Diâm: 10,3 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26711
https://serralvesantiguidades.com/lote/27233
https://serralvesantiguidades.com/lote/27750
https://serralvesantiguidades.com/lote/26763
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CARLOS CARNEIRO (1909-1971) 688

“TRECHO MARÍTIMO” – Aguarela sobre papel, com vista de miradouro, ladeado por oceano e barcos de pesca. Obra assinada e datada no canto
inferior esquerdo [Carlos Carneiro // 59]. Aguarela bem conservada, apresentando na parte superior o papel ligeiramente vincado. Trabalho com
moldura em madeira dourada.
Dim: 21x29,5 cm (Aguarela)
Dim: 37,9x47 cm (Moldura)
Nota: Carlos Carneiro – Pintor, aguarelista e desenhador contemporâneo, discípulo de seu pai António Carneiro e de Marques de Oliveira.
Distingue-se como paisagista e como intérprete de episódios citadinos, nomeadamente de velhos bairros da cidade do Porto. Logo após a primeira
guerra mundial, apresentou uma série de trabalhos com cenas alusivas à guerra, é todavia na aguarela, que se contam as suas obras mais notáveis.
Obteve a segunda medalha em desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes, bem como os prémios António Carneiro, Marques de Oliveira e
Henrique Pousão. Expôs no Salon de Paris em 1930, na 2ª Bienal de S. Paulo; na Colectiva da Fundação Gulbenkian, entre outras. As suas obras
figuram em vários museus de arte contemporânea e em colecções particulares em Portugal e no estrangeiro. Morreu no Porto, em 1971. Ref. Biog.
Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 55-56] // Michael Tannock. [pág. 39] // Catálogo da Grande Exposição dos Artistas
Portugueses-1935. [pág. 74] // Inventário Desenhos / Aguarelas / Óleos. Câmara Municipal de Matosinhos-Abril de 1970. [pág. 40 à pág. 49] // Vida
e Obra do Pintor Carlos Carneiro - Exposição temporária Casa Oficina António Carneiro-1992.

Base Licitação: 500 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 689

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por flor estilizada, ladeada por enrolamentos vegetalistas e
volutas gravadas, encimada por faixa concêntrica, ornada por flores sobre fundo perolado, ladeadas por volutas e enrolamentos vegetalistas,
assente sobre pés recortados e vazados com concheados e volutas em relevo. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por animais
estilizados em pose de corrida, encimados por águia de asas abertas com término em bordo recortado, percorrido por faixa concêntrica perolada.
Verso com inscrição gravada de agradecimento.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 862,8 gr.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 28,5 cm

Base Licitação: 430 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 690

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

T. MARTORELL (SÉC. XX) 691

“PASSEIO DE GRÀCIA” – Óleo sobre tela de dimensões consideráveis, com vista de uma das mais famosas Avenidas de Barcelona, ladeada por
casarios arquitectónicos, arvoredo exuberante, carruagem e imensas figuras em cenas do quotidiano. Obra assinada no canto inferior direito [T.
Martorell]. Verso da tela com a inscrição e assinatura do artista [“Paseo de Gracia” // (Barcelona) // T. Martorell]. Pintura bem conservada.
Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso.
Dim: 81x100 cm (Óleo)
Dim: 110x128,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27833
https://serralvesantiguidades.com/lote/27105
https://serralvesantiguidades.com/lote/27236
https://serralvesantiguidades.com/lote/26869
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PALITEIRO “MENINO COM TERRINA” 692

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
recostada sobre tronco, segurando terrina com ambas as mãos, assente sobre base circular. Decoração policroma em vários tons sobre fundo
branco com ornatos a ouro mate. Sinais de uso.
Sem marca (1881-1921).
Alt: 10,2 cm
Nota: Exemplar idêntico encontra-se reproduzido em Ferreira, Jorge Manuel “Paliteiros - Vista Alegre”, Caleidoscópio, 2006, pág. 125. Exemplares
idênticos foram vendidos nos “V e X Leilões da Vista Alegre - 2002 e 2011 com os números 141 e 132”.

Base Licitação: 100 €

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 693

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes de formato cónico invertido, decorados por caneladuras verticais recortadas em dégradé,
assentes sobre bases de formato circular repuxadas e molduradas, ladeadas por faixas concêntricas, ornadas por caneladuras verticais com
términos em pés de formato circular, moldurados em dégradé. Fustes encimados ao centro por três braços estriados amovíveis, sendo dois
recortados em voluta, encimados por arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.360,8 gr.
Alt: 33 cm
Diâm: 25,5 cm

Base Licitação: 550 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 694

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, ambos os pratos com cabelos no vidrado do verso e pouco
perceptíveis na parte frontal e pequenas esbeiçadelas nos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 100 €

SÃO PEDRO 695

Escultura em madeira entalhada com restos de policromia, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão direita a chave e com a esquerda o livro de ensinamentos aberto. Rosto de traços bem demarcados com longas barbas e
cabelos finamente entalhados em finas estrias e volutas, resultando em caracóis harmoniosamente elaborados. Traja túnica abotoada, cingida á
cintura por faixa com fivela central, deixando a descobertos os seus pés calçados por botas. Manto pelas costas com trabalho de pregueados,
apanhado á frente com ambos os braços. Sinais de uso, restauros antigos, vestígios de xilófagos, mãos posteriores, faltas e defeitos no estofo e
policromia.
Alt: 52,5 cm

Base Licitação: 250 €

PALITEIRO “MENINA COM FOLHA” 696

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão direita uma folha e com a
esquerda fuste com término em pétalas, encimado por copo de bordo ondulado para colocação dos respectivos palitos. Escultura assente sobre
base circular repuxada e moldurada, decorada por faixa ondulada e perolados incisos com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 225,3 gr.
Alt: 20,8 cm
Diâm: 9,3 cm

Base Licitação: 230 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27522
https://serralvesantiguidades.com/lote/26773
https://serralvesantiguidades.com/lote/27239
https://serralvesantiguidades.com/lote/27757
https://serralvesantiguidades.com/lote/27132
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ANEL DE SENHORA 697

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa transversal, decorada ao centro por faixa recortada, cravejada com (16) dezasseis diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct)
cada, intercalados nas extremidades por (6) seis safiras lapidadas em talhe de lágrima. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 900 €

JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) 698

“SEM TÍTULO” – Desenho a caneta-pincel sobre papel, representando animais fantásticos e figura feminina. Obra assinada no canto inferior direito
[J. Rodrigues]. Bem conservado. Trabalho emoldurado.
Dim: 18x22 cm (Desenho)
Dim: 42,5x34 cm (Moldura)
Nota: José Joaquim Rodrigues – Pintor, desenhador e escultor, nasceu em Luanda a 21 de Outubro de 1936. Realizou os seus estudos artísticos na
Escola Superior de Belas-Artes do Porto onde concluiu o curso de Escultura. Com Armando Alves, Ângelo de Sousa e Jorge Pinheiro constituiu, em
1968, o grupo Os Quatro Vintes. Foi um dos fundadores da Cooperativa Cultural Árvore, no Porto, e um dos promotores da Bienal de Vila Nova de
Cerveira. Entre as suas obras mais conhecidas destacam-se o cubo da Praça da Ribeira, no Porto e o Monumento ao Empresário na Avenida da
Boavista. José Rodrigues adquiriu e recuperou uma antiga fábrica de chapéus [a Fábrica Social], situada na freguesia de Santo Ildefonso, no Porto,
local que foi o seu ateliê durante 20 anos, para nela instalar a fundação com o seu nome. O edifício integra ateliês, salas de exposições,
permanentes e temporárias, e um auditório. Participou em inúmeras exposições individuais e colectivas, tanto em Portugal como no estrangeiro.
Encontra-se representado no Museu Nacional Soares dos Reis, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Contemporânea, Amarante,
Funchal, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e em diversas colecções particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 84-85] // Michael Tannock. [pág. 145].

Base Licitação: 200 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 699

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada,
decorada com volutas e enrolamentos vegetalistas estilizados com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984 e inscrição gravada
“ Ferreira Marques & Filhos - Porto - Lisboa”.
Peso aprox: 1.538 gr.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 40,8 cm

Base Licitação: 600 €

ANTÓNIO CARNEIRO (1872-1930) 700

“PAISAGEM RURAL” – Aguarela sobre papel, representando vista de casario, ladeados por muro empedrado e vegetação exuberante. Obra
assinada no canto inferior direito [António Carneiro]. Aguarela bem conservada. Trabalho com moldura em madeira dourada.
Dim: 16,8x24,2 cm (aguarela)
Dim: 41,7x47,9 cm (Moldura)
Nota: António Teixeira Carneiro Júnior – Notável pintor dos séculos XIX e XX. Nasceu a 16 de Setembro de 1872 em S. Gonçalo de Amarante e
faleceu a 31 de Março de 1930 no Porto. Em 1884 frequentou a Academia Portuense de Belas Artes e em 1896 terminou o curso de Pintura de
História, com a classificação final de dezoito valores. Discípulo de João Correia, Marques de Oliveira, Jean-Paul Laurens e Benjamin Constant. É um
dos nomes maiores da pintura e do desenho em Portugal, na transição do decadentismo da arte finissecular para a experimentação modernista. A
criação frenética de paisagens e auto-retratos, cenários religiosos e históricos, em centenas de óleos, sanguíneas e aguarelas, fez-se reagindo ao
naturalismo dos pares, numa aproximação invulgar à cultura simbolista. Defendendo a arte como culto do espiritual e do belo, pôs estes valores no
centro da sua obra plástica e poética, duas vertentes que articulou no movimento literário d’A Águia e na Renascença Portuguesa. Cultivando uma
persona profética, empenhada religiosamente na arte, o seu foco crescente na ideia de interioridade e idiossincrasia leva-o a gestos líricos,
abstractos e expressionistas. A sua obra vasta foi premiada fora de fronteiras, com sucesso no Brasil, e objecto de homenagens oficiais em Portugal,
inscrevendo-o na história como um dos batedores da modernidade artística lusitana. António Carneiro morreu no Porto. A Casa-Oficina António
Carneiro foi aberta ao público (1973) e além da sua obra se encontrar entre os principais museus nacionais, foram-lhe dedicados espaços
permanentes em várias instituições culturais regionais. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.53-54-55] // Michael
Tannock. [pág.39-40].

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27190
https://serralvesantiguidades.com/lote/27652
https://serralvesantiguidades.com/lote/26780
https://serralvesantiguidades.com/lote/27834
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MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO 701

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato oval de covo acentuado e de movimento
ondulado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo no interior vista de
jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada com
reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Decoração exterior com reservas recortadas com flores interiores, ladeadas por padrão
geométrico e enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Pega recortada e vazada em
voluta. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e defeito de fabrico no vidrado no término da pega.
Dim: 8.7x11,2x20,5 cm

Base Licitação: 120 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 702

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX.A figura está representada de pé em vulto perfeito com as
mãos postas em oração. Rosto de traços suaves de expressão terna e graciosa, ladeado por cabelos finamente entalhados, caindo sobre os
ombros, encimados por véu esvoaçante e coroa em prata, assente sobre mundo ladeado por nuvens e três cabeças de anjos alados. Enverga túnica
comprida com movimentos de drapeados, decorada a ouro com enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo em tons de bege e manto
esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com o braço esquerdo, deixando as pontas pendentes caindo em pregueados harmoniosamente
elaborados, decorado com enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo azul e vermelho. Escultura assente sobre base em madeira entalhada,
facetada, recortada, pintada e dourada. Sinais de uso, mãos com restauros, cabeças de anjos posteriores, base frontal partida e colada, coroa a
necessitar de restauro e pequenas faltas e defeitos.
Coroa sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 13,3 gr.
Dim: 27,5 cm (Escultura)
Dim: 38,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 300 €

TRAVESSA OITAVADA 703

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e
de covo acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro
vista de jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada
com reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de
arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Dim: 3,2x21,7x28,8 cm

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 704

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro parcialmente
liso, recortado e moldurado, encimado por mesa recortada com faixas geométricas, cravejadas no seu total com (32) trinta e dois diamantes em
talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, com términos em quadras, cravejadas ao centro por (1) um diamante com cerca de 0,20 (ct) e (2)
dois diamantes com cerca de 0,10 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 9,8 gr.
Med: 26

Base Licitação: 600 €

BANDEJA 705

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por
motivos florais, interligados entre si por enrolamentos vegetalistas gravados. Bordo decorado por faixa concêntrica com caneladuras verticais,
intercaladas entre si por perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 1.339,5 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 38 cm

Base Licitação: 650 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27242
https://serralvesantiguidades.com/lote/27748
https://serralvesantiguidades.com/lote/27244
https://serralvesantiguidades.com/lote/27188
https://serralvesantiguidades.com/lote/26881
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NOSSA SENHORA DO CARMO 706

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada de grande gestualismo e pormenor, trabalho português do séc. XVIII. A figura está
representada de pé em vulto perfeito sobre mundo, ladeado por nuvens e três cabeças de anjos alados. Rosto de traços bem demarcados de
expressão terna e graciosa, ladeado por cabelos finamente entalhados, caindo sobre os ombros, encimados por véu esvoaçante e resplendor em
prata. Enverga túnica comprida até aos pés com término ondulado, ricamente decorado a ouro sobre fundo negro, sobreposta por faixa vertical com
término ondulado, ricamente pintado a ouro sobre fundo negro com motivos de arranjos florais, ladeados com enrolamentos vegetalistas. Manto
ricamente entalhado de movimento esvoaçante, decorado a ouro sobre fundo azul com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas.
Escultura assente sobre base repuxada em madeira de cantos recortados, pintada em tons de vermelho. Sinais de uso, policromia do estofo do
verso do véu, manto e mundo com faltas e defeitos, mão da nossa Senhora do Carmo e Menino Jesus omissos.
Resplendo: Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 10,9 gr.
Dim: 7x7,2 cm (Resplendor)
Alt: 35 cm (Escultura)
Dim: 40,5 cm (Altura total da escultura com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 350 €

TRAVESSA OITAVADA 707

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e
de covo acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro
vista de jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada
com reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de
arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Dim: 4,5x33,8x41 cm

Base Licitação: 300 €

PULSEIRA DE SENHORA 708

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e ametistas facetadas, trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por elos transversais de movimento convexo, interligados entre si por argolas e mesas ovais, encastoadas por cinco (5)
ametistas facetadas com término em fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 8 gr.
Compr: 20 cm

Base Licitação: 200 €

TERRINA 709

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado com caneladuras verticais largas de movimento côncavo e
convexo, formando um movimento ondulado repetitivo, ornadas na frente e verso com medalhões ovais, encimados por laçarotes com faixas
onduladas, ladeados por enrolamentos vegetalistas e motivos florais sobre fundo batido, assente sobre folhas e pernas recortadas com términos em
pés de enrolamento. Tampa repuxada e facetada, decorada com enrolamentos vegetalistas e motivos florais gravados, ladeados por faixas
concêntricas onduladas, peroladas e geométricas. Pomo em forma de flor, ladeada por folhas sobrepostas e pegas laterais recortadas em forma de
voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 2.369,5 gr.
Alt: 26 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 1.200 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO “VAL ST LAMBERT” 710

Em cristal doble em vários tons, moldado, facetado e lapidado, fabrico de “Val St Lambert”, trabalhos franceses do séc. XX. Corpo bojudo de covo
acentuado, decorado por faixa concêntrica com padrão geométrico com flores interiores lapidadas, encimadas por caneladuras lapidadas, assentes
sobre fustes facetados e lapidados com término em base circular repuxada. Marcados na base por extenso (Val St Lambert). Sinais de uso.
Alt: 19 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27260
https://serralvesantiguidades.com/lote/27248
https://serralvesantiguidades.com/lote/27828
https://serralvesantiguidades.com/lote/27118
https://serralvesantiguidades.com/lote/26814
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PALITEIRO 711

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representado arranjo floral, ladeado por balde e coelho deitado em vulto perfeito em posição de
observação, assente sobre base circular repuxada, decorada por friso concêntrico ondulado, intercalado por folhas cinzeladas com términos em pés
recortados em forma de concha. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 228,3 gr.
Alt: 18,5 cm
Diâm: 10,2 cm

Base Licitação: 230 €

ESCULTURA “MOCHO” 712

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Escultura representando mocho em vulto perfeito sobre tronco de
árvore, notando-se uma torção da cabeça para o lado direito em posição de observação. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco
dita “Calypso” com ornatos a ouro mate. Pintado à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 75 €

ALFINETE DE LAPELA 713

Em ouro amarelo, com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato vertical com términos
piramidais com franjas tubulares na base, ladeados por placas verticais de formato rectangular ao alto, decoradas por faixas concêntricas com
enrolamentos vegetalistas cinzelados. Corpo encimado por elementos geométricos de formato circular e semiesférico, tendo o central flores
estilizadas e frisos guilhochados e os laterais faixas em dégradé esmaltadas em tons de negro, cravejados ao centro com micropérolas. Verso com
fecho transversal. Sinais de uso e algumas franjas da base omissas.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 11,8 gr.
Dim: 5,7x4 cm

Base Licitação: 350 €

CHALEIRA COM TREMPE 714

Em prata francesa, com as respectivas marcas de garantia, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado ao centro por
faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas, interligados entre si, encimados por faixas oblíquas em relevo. Bojo ornado por enrolamentos
vegetalistas em relevo com términos em capitéis, encimado por tampa repuxada de movimento ascendente e descendente com pomo em forma de
flor, ladeada por enrolamentos vegetalistas em relevo, assente sobre base circular recortada. Chaleira assente sobre trempe bojuda de formato
circular, fixa à trempe por travessões amovíveis. Trempe assente sobre pernas recortadas de boa curvatura, decoradas por caneladuras verticais,
ornadas por faixas transversais em relevo, encimadas por cartelas ovais, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas com términos em pés de
enrolamento. Pernas unidas entre si por montantes recortados, encimados ao centro por lamparina com a mesma decoração com pega lateral em
matéria sintética torneada. Chaleira com bico lateral recortado em colo de cisne com a mesma decoração. Pega central recortada em voluta em
madeira de pau-santo maciço, decorada no topo por flor central entalhada, assente sobre pilastras laterais recortadas, decoradas com enrolamentos
vegetalistas e capitéis. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata francesa: Cabeça de minerva (1) do toque 950/1000 [Poiçons d´Argent - Tardy], página número 199.
Peso total aprox: 2.219 gr.
Alt: 43 cm

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26760
https://serralvesantiguidades.com/lote/26792
https://serralvesantiguidades.com/lote/27452
https://serralvesantiguidades.com/lote/27453
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ÂNGELO DE SOUSA [1938-2011] 715

“SEM TÍTULO” – Técnica mista sobre papel, numerada no canto inferior direito [324] e datada no canto inferior esquerdo [10/4/8]. Trabalho que o
artista ofereceu e não assinou. Emoldurado.
Dim: 20,9x14,8 cm (Mancha)
Dim: 36,6x30,4 cm (Moldura)
Nota: Ângelo César Cardoso de Sousa – Pintor, escultor, professor e desenhador português. Nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, em 2 de
Fevereiro de 1938. Ângelo de Sousa fixou-se no Porto em 1955. Matriculou-se na Escola de Belas-Artes, licenciando-se em Pintura com a nota
máxima de 20 valores (viria por isso a integrar o grupo denominado Os Quatro Vintes, juntamente com Armando Alves, Jorge Pinheiro e José
Rodrigues). Autor de uma obra complexa, multifacetada, Ângelo de Sousa destaca-se como um dos artistas marcantes da segunda metade do
século XX português. Após uma primeira exposição individual em 1959 (Galeria Divulgação, Porto), a sua obra tem sido apresentada em inúmeras
mostras individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro. Entre as suas exposições individuais podem destacar-se: Sociedade Nacional de
Belas Artes, Lisboa (1972); Galeria Quadrum, Lisboa (1975); Centro de Arte Contemporânea, Museu Soares dos Reis, Porto (1976); Galeria Módulo,
Porto (1979); Centro Cultural de Belém (1994); Museu de Arte Contemporânea de Serralves (1993, 2001); Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão (2003, 2006); Galeria EMI - Valentim de Carvalho, Lisboa (1985, 1986, 1990, 1991); Galeria Quadrado Azul Porto (1992, 1995, 1997, 2000,
2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009); etc. Foi professor na Escola Superior de Belas-Artes (actual Faculdade de Belas-Artes da Universidade do
Porto) entre 1962 e 2000, ano em que se jubilou como professor catedrático. Em 1964 participou na fundação da Cooperativa Árvore. Foi bolseiro da
Fundação Calouste Gulbenkian e do British Council na Saint Martin's School of Art e na Slade School of Fine Art, Londres (1967, 1968). Ao longo
das últimas décadas a sua obra foi alvo de importantes mostras individuais em alguns dos mais conceituados espaços expositivos portugueses,
nomeadamente no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, no Museu de Arte Contemporânea (Fundação de Serralves) e no Centro
Cultural de Belém. Ângelo César Cardoso de Sousa faleceu em sua casa, em 29 de Março de 2011, após prolongada doença. Ref. Biog. Dicionário
de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.234] // Portguese 20 th Century Artists // Michael Tannock. [pág.170].

Base Licitação: 250 €

CANDEEIRO DE MESA “BACCARAT” 716

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido, moldado e relevado, trabalho francês do séc. XX. Fuste bojudo em forma de balaústre, decorado
por caneladuras verticais de movimento convexo, assente sobre base circular repuxada, ornada por cartelas em relevo de formato oval, ladeadas
por faixa concêntrica perolada. Marcado na base em relevo {Baccarat}. Sinais de uso.
Alt: 29 cm (Base de candeeiro)
Dim: 55,5 cm (Altura total do candeeiro com o respectivo suporte tubular e casquilho)

Base Licitação: 100 €

LIVREIRA 717

Em madeira maciça e faixeada a folha de pau-santo e outras madeiras patinadas, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular
ao alto com duas portas envidraçadas, ladeadas por colunas torneadas e parcialmente espiraladas, interceptadas por discos sobrepostos, assente
sobre base lisa com apoios frontais recortados com términos em pés torneados de formato bojudo. Interior compartimentado por três prateleiras.
Sinais de uso, restauros antigos, fissuras nas junções da madeira, folhas opadas, vestígios de xilófagos nas colunas, pequenas faltas e a necessitar
de restauro.
Dim: 148,5x53,6x134,7 cm

Base Licitação: 250 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 718

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1)
cafeteira, um (1) bule de chá, uma (1) leiteira, um (1) açucareiro e um (1) tabuleiro. Corpos parcialmente lisos de formato tubular, decorados com
caneladuras verticais de topo recortado, encimadas por medalhões intercalados por flores em relevo sobre fundo batido. Pegas tubulares de formato
geométrico, intercaladas por isoladores em matéria sintética e pomos das tampas repuxados com términos em flor. Tabuleiro recortado de formato
oval, decorado por faixa concêntrica com a mesma decoração com duas pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Sinais de uso e pequena
amolgadela na base da cafeteira.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 4.214 gr.
Alt: 14 cm (Cafeteira)
Alt: 13 cm (Bule de chá)
Alt: 10 cm (Leiteira)
Alt: 11,5 cm (Açucareiro)
Dim: 36,5x71,2 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 2.100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27398
https://serralvesantiguidades.com/lote/27839
https://serralvesantiguidades.com/lote/27471
https://serralvesantiguidades.com/lote/26870
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ANEL DE SENHORA 719

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro duplo,
decorado no topo por faixa transversal batida, ladeada por frisos encordoados. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 10,9 gr.
Med: 18

Base Licitação: 400 €

TAPETE ORIENTAL DE GRANDE DIMENSÕES 720

Em fio de lã de fabrico manual, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de azul, cinza, negro, bege e
rosa sobre fundo castanho com três medalhões recortados, ornados com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, ladeados
por motivos florais, ramagens, enrolamentos vegetalistas e motivos geométricos estilizados, Faixas laterais decoradas com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas estilizados. Extremidades rematadas por franjas. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 246x346 cm

Base Licitação: 200 €

COLECÇÃO DE MOEDAS DA REPÚBLICA PORTUGUESA EM PRATA 721

Colecção constituída por  {NOVENTA E SEIS MOEDAS}. Interessante conjunto numismático, que passamos a descrever: [24] - Moedas (500$00 –
8.º Centenário de Santo António - 1995), em prata do toque (500 ‰), com o peso total aprox: 336,54 gr. {Estado de: BELA}; [21] - Moedas (500$00
- 150.º Centenário do Banco de Portugal - 1996), em prata do toque (500 ‰), com o peso total aprox: 293,88 gr. {Estado de: BELA}; [24] - Moedas
(1000$00 - D. João II - 1995), em prata do toque (500 ‰), com o peso total aprox: 671,84 gr. {Estado de: BELA}; [10] - Moedas (1000$00 - Fragata
D. Fernando II e Glória - 1996), em prata do toque (500 ‰), com o peso total aprox: 279,80 gr. {Estado de: BELA}; [16] - Moedas (1000$00 - Nossa
Senhora da Conceição - 1996), em prata do toque (500 ‰), com o peso total aprox: 445,92 gr. {Estado de: BELA}; [1] – Moeda (500$00 - 3º
Centenário da Morte do Padre António Vieira - 1997}, em prata do toque (500 ‰), com o peso aprox: 14 gr. {Estado de: SOBERBA - Com caixa
original e certificado de garantia}.
Metal: Prata
Formatos: Circulares
Bordos: serrilhados
Diâmetros: Vários
Toque da prata 500 ‰
Peso total aprox: 2.041,98 gr.
Nota: A caixa expositora aonde se encontram as moedas, não está incluída na referida colecção.

Base Licitação: 400 €

INVULGAR PALITEIRO “TOURO E CAPINHA” 722

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. O touro está representado de pé em vulto perfeito
com a língua de fora, ladeado por forcado deitado e capinha, assente sobre base oval moldurada em dégradé. Sem decoração. Marca por carimbo a
azul na base. Sinais de uso e restauros bem dissimulados.
Marca Nº 20 em uso (1870-1880).
Dim: 12,7x8,2x13 cm
Nota: Exemplares idênticos e em diversas posições, encontram-se reproduzidos em Ferreira, Jorge Manuel “Paliteiros - Vista Alegre”,
Caleidoscópio, 2006 nas páginas 107 - 108 e 109. Exemplares idênticos foram vendidos nos “V e VI Leilões da Vista Alegre - 2002 e 2003 com os
números 131 e 172”.

Base Licitação: 100 €

ALFINETE DE LAPELA 723

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato oval,
decorado ao centro por placa em porcelana moldada e pintada com paisagem de St. Martin, ladeada por argolas, encimadas por faixas de
movimento esvoaçante esmaltadas em tons de verde com motivos florais, intercaladas por folhas recortadas e flor em relevo, cravejada com (7) sete
micropérolas. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 20 gr.
Peso total aprox: 23,2 gr.
Dim: 5,2x4,9 cm

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27801
https://serralvesantiguidades.com/lote/26915
https://serralvesantiguidades.com/lote/26354
https://serralvesantiguidades.com/lote/27524
https://serralvesantiguidades.com/lote/27418
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CASACO DE ¾ EM “VISON” COM GOLA 724

Em pele de vison em tons de castanho-claro, comercializado pele célebre casa de peles “Beigel”. Interior com forro em tons de castanho com
inscrições “Beigel” e monograma bordado. Sinais de uso e em óptimo bom estado de conservação.
Alt: 83 cm

Base Licitação: 450 €

PALITEIRO “LAVADEIRA COM TROUXA Á CABEÇA” 725

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando lavadeira em vulto perfeito com uma trouxa de roupa sobre a cabeça, apoiada com a
mão direita e a esquerda sobre a cintura. Escultura assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé, decorada por faixa concêntrica
com caneladuras verticais de movimento côncavo e convexo com término em pés recortados e vazados. Topo da base parcialmente perfurada para
colocação dos respectivos palitos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 235,8 gr.
Alt: 14,5 cm
Diâm: 10,8 cm

Base Licitação: 240 €

INVULGAR RELÓGIO DE BOLSO 726

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX.
Tampa do verso lisa e sem decoração. Interior da tampa com as respectivas marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,750, numeração incisa
250248 e marca de fabricante. Tampa do meio com as mesmas marcas de garantia e numeração. Máquina de movimento mecânico accionado por
corda manual, encimada no topo por coroa estriada que permite o acerto das horas. Mostrador em metal prateado, ricamente decorado por sol
ladeado por flâmulas sobre fundo azul e prateado com ponteiro central e duplo mostrador de movimento rotativo com a indicação das respectivas
horas e minutos com numeração Árabe a negro. Mostrador dos minutos decorado ao centro por globo terrestre. Mostrador com inscrição interior do
bordo inferior “Tildy - Brevet +”. A funcionar. Sinais de uso.
Peso total aprox: 81,3 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina).
Marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,750/1000 – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Diâm: 4,8 cm

Base Licitação: 500 €

ESCULTURA “COLIBRI Nº 1” 727

Em porcelana desvidrada e polida “bisquit”, moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. O pássaro está
representado de asas abertas em vulto perfeito em posição de voo sobre tronco de árvore com término em base recortada. Decoração desvidrada,
polida e policromada em vários tons, pintada a mão pelo pintor “João Alberto Capucho”. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Alt: 17,8x11,9x13 cm
Nota: Inscrição a verde na base “Pintado por João Alberto Capucho”.

Base Licitação: 100 €

BALDE PARA GELO DE BORDO RECORTADO COM PINÇA 728

“BALDE PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato tubular, decorado na frente e verso por reservas
recortadas, ornadas por motivos de arranjos florais, volutas e enrolamentos vegetalistas, sobre fundo cinzelado e batido, assente sobre base
circular, moldurada em dégradé. Bordo recortado, decorado exteriormente por friso concêntrico recortado com enrolamentos vegetalistas. Interior
com suporte recortado e perfurado para apoio das respectivas pedras de gelo. Corpo com duas pegas laterais em forma de argola. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 1.200,6 gr.
Dim: 18,5x17 cm
“PINÇA PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado com a mesma decoração com términos em forma garra.
Sinais de uso.
Contrastes: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 170,8 gr.
Dim: 21,5x3 cm)
Peso total aprox: 1.371,4 gr. (Balde para gelo com a respectiva pinça)

Base Licitação: 650 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28045
https://serralvesantiguidades.com/lote/27113
https://serralvesantiguidades.com/lote/27590
https://serralvesantiguidades.com/lote/26808
https://serralvesantiguidades.com/lote/26986
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TABULEIRO DE GRADINHA 729

Em prata portuguesa sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato rectangular ao baixo. Gradinha
recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados com pegas laterais de formato oval. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 2.518,2 gr.
Dim: 3,5x32,6x53,2 cm

Base Licitação: 850 €

TERRINA 730

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular, decorado sobre vidrado com ricos
esmaltes em tons de verde, rosa, amarelo, castanho, azul e “rouge de fer” e a ouro sobre fundo branco com peónias, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas com volutas, reservas florais e padrão vegetalista com duas pegas laterais recortadas,
ornadas com volutas a ouro sobre fundo rouge de fer. Tampa repuxada com a mesma decoração, encimada por pomo circular espalmado, decorado
por flor. Interior da tampa e da base, decorado com peónias e enrolamentos vegetalistas. Período Yongzheng. Sinais de uso, base com cabelo
lateral no vidrado e pequenas esbeiçadelas.
Alt: 20,5 cm
Diâm: 26,5 cm

Base Licitação: 550 €

CANDEEIRO DE TECTO DE DOZE LUMES 731

Em metal moldado, recortado e dourado com pedraria moldada e lapidada em tons de branco translucido, trabalho português do séc. XX. Fuste
torneado em forma de balaústre, ladeado por braços tubulares, decorados com enrolamentos vegetalistas, encimados por arandelas em vidro
translucido moldado e recortado com tubos em matéria sintética em forma de vela com casquilhos interiores. Corpo decorado por fiadas com
pedraria lapidada e pingentes. Topo encimado por corrente constituída por elos interligados entre si com término em copo. Electrificado. Sinais de
uso e em excelente estado de conservação.
Alt: 95 cm
Diâm: 79 cm

Base Licitação: 120 €

PALITEIRO “PALHAÇO COM SOMBRINHA E ARGOLA” 732

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda uma sobrinha e
com a direita um arco e cão em posição de salto, assente sobre base recortada de formato rectangular ao baixo, decorada por concha central,
ladeada por volutas e enrolamentos vegetalistas em relevo com términos em pés recortados e vazados em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 254,3 gr.
Dim: 12,2x6,4x10,8 cm

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26783
https://serralvesantiguidades.com/lote/27838
https://serralvesantiguidades.com/lote/26741
https://serralvesantiguidades.com/lote/26769
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MOBILIA DE SALA DE JANTAR ESTILO ARTE-NOVA 733

“MÓVEL DE SALA DE JANTAR” – Em madeira de nogueira maciça, faixeada, entalhada e patinada, trabalho do séc. XX. Corpo inferior de formato
rectangular ao baixo, constituído por cinco portas e três gavetas, ricamente decoradas ao gosto do estilo “Arte-Nova “com enrolamentos vegetalistas
e volutas ricamente entalhadas, assente sobre saiais recortados com a mesma decoração com términos em pés de enrolamento. Interiores
compartimentados por cinco prateleiras centrais, estofadas a veludo em tons de bordeaux e uma das gavetas superiores compartimentada para
colocação do respectivo faqueiro. Parte superior de topo recortado com a mesma decoração, constituído por três portas frontais envidraçadas com
laterais recortados e vazados com quatro prateleiras. Portas recortadas e ricamente decoradas com ramagens vegetalistas e volutas entalhadas
com vidros lapidados com a mesma decoração. Interior com costas, fundo e laterais espelhados e compartimentados por sete prateleiras em vidro
translucido. Electrificado. Ferragens em metal recortado e patinado com chaves originais. Sinais de uso e duas volutas frontais com restauros
antigos.
Dim: 281x53x223 cm
“MESA DE SALA DE JANTAR” – Em madeira de nogueira maciça, recortada, entalhada e patinada, trabalho português do séc. XX. Aro liso de
formato oval, encimado ao centro por vidro translucido moldado, assente sobre montantes recortados de movimento transversal e vertical, ricamente
decorados com motivos florais e enrolamentos vegetalistas entalhados, interligados a pernas recortadas de boa curvatura com términos em pés de
enrolamento. Sinais de uso.
Dim: 75x114,5x209,5 cm
“OITO CADEIRAS” – Em madeira de nogueira maciça, recortada, vazada, entalhada e patinada, trabalhos portugueses do séc. XX. Espaldares
recortados, vazados e estofados, interligados a cinturas de frente recortada e moldurada, assente sobre pernas de boa curvatura, decoradas com
enrolamentos vegetalistas entalhados com términos em enrolamento. Acentos e espaldares estofados a veludo em tons de castanho, fixos por
pregaria. Sinais de uso.
Dim: 87,8x47x46,5 cm

Base Licitação: 500 €

RELÓGIO DE BOLSO “ZENITH” 734

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, de marca “Zenith”, fabrico suíço, trabalho
do séc. XIX-XX. Tampa do verso lisa e sem decoração. Interior da tampa com as respectivas marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,750 e
numeração incisa 203257. Tampa do meio com marcas de garantia, numeração e inscrição gravada “Grand Prix Paris 1900 - Medaille D´or Genève
1896 - ANCRE - Levées Visibles Double Plateaux - 16 Rubis - Balancier Compensé - Spiral Breguet - Châtons”. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda manual, encimada no topo por coroa estriada que permite o acerto das horas. Máquina com inscrições interiores gravadas
“Zenith - 2310631”. Mostrador esmaltado em tons de branco com dupla numeração Árabe a negro e em tons de azul e mostrador dos segundo às
seis horas. A funcionar. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Peso total aprox: 82,9 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina).
Marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,750/1000 – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Diâm: 4,7 cm

Base Licitação: 500 €

INVULGAR PALITEIRO “CÃO SABUJO DE SOAJO OU CASTRO LABOREIRO” 735

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada, perfurada, vidrada e pintada, fabrico atribuível a Gaia ou Viana - Darque, trabalho do séc. XIX. A
figura está representada sentada em vulto perfeito em posição de observação, assente sobre base recortada. Decoração esponjada em tons de roxo
sobre fundo branco, pintada à mão. Sinais de uso e esbeiçadela acentuada no vidrado do bordo lateral.
Alt: 14,3 cm

Base Licitação: 120 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 736

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Serviço de chá e café constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma cafeteira (1),
um (1) bule de chá, uma (1) leiteira, um (1) açucareiro e um (1) tabuleiro. Corpos bojudos, decorados por faixas verticais lisas de movimento
côncavo, intercaladas por faixas ornadas com malmequeres sobrepostos entre si, assentes sobre bases repuxadas de formato circular, molduradas
em dégradé. Corpos ladeados por pegas recortadas e vazadas em voluta. Tampas repuxadas com a mesma decoração com pomos esféricos.
Tabuleiro de formato oval com aba facetada com a mesma decoração com duas pegas laterais recortadas e vazadas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 4.363,5 gr.
Alt: 17 cm (Cafeteira)
Alt: 16,5 cm (Bule de chá)
Alt: 13,5 cm (Leiteira)
Alt: 14,5 cm (Açucareiro)
Dim: 35,4x63,3 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 2.000 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26906
https://serralvesantiguidades.com/lote/27591
https://serralvesantiguidades.com/lote/27530
https://serralvesantiguidades.com/lote/26994
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MEALHEIRO “MARCO DE CORREIO” 737

Em madeira torneada, vazada, moldurada e pintada com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo torneado em forma de marco
de correio, pintado em tons de vermelho com parte superior amovível e de frente vazada para colocação das respectivas moedas, decorado com
aplicações recortadas em prata, decoradas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 10,6 cm
Diâm: 6 cm

Base Licitação: 10 €

ESTOJO DE COSTURA COM “DEDAL E TESOURA” 738

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos decorados com enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados em relevo. Estojo original forrado
exteriormente a papel em tons de azul e interiormente em tecido em tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 10 gr.
Alt: 1,8 cm (Dedal)
Dim: 5,2x11,6 cm (Tesoura)

Base Licitação: 10 €

BOQUILHA 739

Em âmbar com aplicações em prata inglesa com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XX. Boquilha em âmbar com
terminal em madeira com sistema de roscar, com monture em prata inglesa, decorada com caneladuras recortadas com enrolamentos vegetalistas
gravados. Estojo original forrado exteriormente a papel em tons de negro e interiormente a tecido em tons de bordeaux. Sinais de uso.
Dim: 6 cm
Dim: 0,5 cm

Base Licitação: 10 €

COLHER DE REFRECO “ARTE NOVA” 740

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo decorado por folhas em relevo com término em pega recortada, ornada por folhas em relevo,
ladeadas por volutas, caneladuras transversais e flores estilizadas ao gosto do estilo “Arte Nova”. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 23,6 gr.
Dim: 19,6 cm

Base Licitação: 10 €

CANECA 741

De pequenas dimensões em vidro translucido moldado e relevado, trabalho possivelmente da Marinha Grande do início do séc. XX. Corpo de
formato bojudo, decorado por reservas recortadas, ornadas interiormente com motivos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas,
assente sobre base circular. Bordo decorado por caneladuras verticais com término em bocal recortado. Pega lateral recortada e vazada em voluta.
Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 5 €

DOIS BRINQUEDOS 742

Em madeira torneada, recortada e pintada, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Sinais de uso, pequenos defeitos na policromia e um dos
bonecos com faltas e defeitos num dos braços.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27336
https://serralvesantiguidades.com/lote/26718
https://serralvesantiguidades.com/lote/27373
https://serralvesantiguidades.com/lote/27433
https://serralvesantiguidades.com/lote/27579
https://serralvesantiguidades.com/lote/27687
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COLHER DE REFRESCO 743

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo decorado com enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos florais em relevo com
término em pega recortada, ornada com volutas com términos em enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 40,8 gr.
Dim: 19,7 cm

Base Licitação: 15 €

CAIXA PARA COMPRIMIDOS 744

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e facetado de formato oitavado com tampa amovível, sem decoração. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 35,6 gr.
Dim: 2,9x3,6x3,6 cm

Base Licitação: 15 €

COLECÇÃO DE QUATRO DEDAIS 745

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX. Corpos de formato tubular com perolados gravados, ladeados por faixas concêntricas, ornadas
com motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas, concheados e motivos geométricos estilizados. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contraste: Águia
833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 21 gr.
Alt: 2,3 cm (Maior)
Alt: 2,2 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

PRATO 746

De pequenas dimensões em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Coimbra ou Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de
formato circular de covo acentuado, decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem fluvial com pagodes estilizados,
montanhas, arvoredo exuberante e junco, ladeados por faixas concêntricas. Aba decorada por friso de movimento ondulado, ladeado por faixas
concêntricas e caneladuras oblíquas. Sinais de uso.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 18,9 cm

Base Licitação: 5 €

JARRA FACETADA 747

Em porcelana moldada, relevada e facetada da fábrica Electro Cerâmica do Candal, trabalho português do séc. XX. Corpo facetado, decorado em
vários tons sobre fundo bege e laranja com motivos de arranjos florais, ladeados por frisos concêntricos a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais
de uso.
Alt: 8,5 cm

Base Licitação: 10 €

CANECA 748

De pequenas dimensões em vidro translucido moldado e relevado, trabalho possivelmente da Marinha Grande do início do séc. XX. Corpo de
formato bojudo, decorado com motivos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular. Bordo liso com
término em bocal recortado. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27765
https://serralvesantiguidades.com/lote/26862
https://serralvesantiguidades.com/lote/27662
https://serralvesantiguidades.com/lote/27557
https://serralvesantiguidades.com/lote/27694
https://serralvesantiguidades.com/lote/27580
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PAR DE TALHERES PARA SALADA 749

Cabos em prata portuguesa com terminais em metal prateado, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente recortados e percorridos por finas
molduras, decorados na frente e verso com cartelas encimadas por laços, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo.
Estojo original forrado exteriormente a papel em tons de azul e interiormente a tecido em tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,88/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 20 gr.
Dim: 21,2 cm

Base Licitação: 15 €

PIA DE ÁGUA BENTA 750

Em prata portuguesa sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao alto,
encimado no topo por placa em porcelana moldada de formato circular, decorada em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro figura feminina
com menino ao colo, ladeada por resplendor flamejante, assente sobre palmeiras laterais com cruz ao centro em relevo com términos em forma de
âncora. Corpo encimado por pia frontal recortada e de covo acentuado para a respectiva água benta, decorada com volutas com términos em
enrolamento com inscrição e data comemorativa gravada (8 de Dezembro 1884) da 1ª comunhão. Topo encimado por argola de suspensão. Sinais
de uso e um dos parafusos do verso omisso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 43 gr.
Dim: 18,7x6,1x2,5 cm

Base Licitação: 20 €

PINCEL PARA FAZER A BARBA 751

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado com cartela central recortada com nomograma interior gravado,
ladeada por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo, encimado por pega repuxada com a mesma decoração com término em pincel.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 60 gr.
Dim: 10,5x3 cm

Base Licitação: 20 €

TERRINA COM TAMPA 752

Em faiança portuguesa moldada, produção da fábrica de Alcântara - Lisboa, trabalhos do séc. XIX. Corpo de formato rectangular de cantos
facetados com duas pegas laterais, encimado por tampa com pega central, recortada em voluta. Decoração vidrada em tons de rosa sobre fundo
branco com troncos e ramagens com motivos florais, encimados por motivos ornitológicos. Marca por carimbo na base [Fábrica D´Alcântara -
Faiança Fina - Lisboa]. Sinais de uso, cabelos, manchas de gordura na pasta e tampa partida e colada.
Dim: 20X17,2X27,5 cm

Base Licitação: 5 €

CHÁVENA ALMOÇADEIRA COM BANDEJA 753

Em porcelana moldada e relevada da fábrica Electro Cerâmica do Candal - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Chávena de formato bojudo,
decorada em relevo com caneladuras verticais convexas, formando um desenho gomado repetitivo com pega lateral recortada e vazada em voluta.
Bandeja de formato oval, decorada com caneladuras verticais côncavas. Decoração em tons de azul sobre fundo branco com filagens concêntricas e
ornatos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 6,5x9,9 cm (Chávena)
Dim: 17,2x25,6 cm (Bandeja)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26717
https://serralvesantiguidades.com/lote/27223
https://serralvesantiguidades.com/lote/27341
https://serralvesantiguidades.com/lote/27499
https://serralvesantiguidades.com/lote/27338
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JOÃO DUARTE (SÉC. XX) 754

“PORTO • JARDIM DA CORDOARIA” – Estampa litografada, impressa e ponteada sobre papel, com vista de jardim, arvoredo exuberante, casarios
e a Torre dos Clérigos. Estampa ao gosto serigráfico, assinada e datada [João Duarte, Set. 2000], de uma série limitada 1/100. Trabalho
emoldurado.
DIm: 26x42 cm (Mancha parcial)
Dim: 45,8x62 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

LOTE DE TALHERES AVULSO 755

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX e XIX-XX. Conjunto constituído por: Três (3) colheres de chá e um (1) garfo de acepipes. Decorações
lisas e com enrolamentos vegetalistas, cartela recortada e motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contrastes: Lisboa Coroa - Vidal Nº 42. Marca da prata de contraste de Lisboa do toque mínimo de 0,750/1000 da primeira metade do século XIX.
Esta marca não obstante apresentar a letra ladeada por dois granitos, foi usada ainda no primeiro quartel. Marca de Ourives de Lisboa - Vidal Nº
353, presumível marca de Ourives de Lisboa Francisco António Almeida, registada em 1809. Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [P-27] do
toque mínimo 0,750/1000, também atribuível ao ensaiador António José de Sousa embora se tenha verificado que no papel que embrulha a chapa
do registo conservado no Arquivo Histórico da Casa da Moeda, figura o nome de Alexandre Pinto da Cruz, usado entre 1818-1836. Marca de
Ourives do Porto, atribuível possivelmente devido a desgaste acentuado - Fernando Moitinho de Almeida [P-129]. Marca de Ourives do Porto,
atribuível a António Peixoto citado em 1822, conhecida com contrastes P-14, P-15, P-16, P-17 e P-27, bem como com marca de título P-92, datável
de c. 1783-1836. Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 72,7 gr.
Dim: 13,6 cm (Colher de chá maior)
Dim: 12,3 cm (Colher de chá menor)
Dim: 18,2 cm (Garfo de acepipes)

Base Licitação: 20 €

TINTEIRO DE MESA 756

Em vidro translucido moldado, relevado e facetado com aro e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo facetado de formato
quadrangular, decorado por caneladuras verticais em relevo, encimado por aro e tampa em prata. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: Não de consegue pesar
Dim: 6,5x7,7x7,7 cm

Base Licitação: 20 €

PORTA-MOEDAS DE BOLSO 757

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo em malha em forma de saco com término em berloque. Corpo aplicado em armação maciça,
encimada no topo por fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 21,5 gr.
Dim: 10x6 cm

Base Licitação: 20 €

DUAS CANECAS E DUAS MALGAS 758

Em faiança pó de pedra moldada e relevada da fábrica de Massarelos - Porto, trabalhos do início do séc. XX. Canecas de formato tubular,
decoradas em tons de verde sobre fundo branco com paisagem fluvial com barco e pescador, ladeado por arvoredo exuberante, motivos florais e
enrolamentos vegetalistas e vista do Bom Jesus do Monte - Braga. Malgas de pequenas dimensões, sem decoração. Sinais de uso
Alt: 10,2 cm (Caneca maior)
Alt: 9,2 cm (Caneca menor)
Alt: 4 cm (Malgas)
Nota: Uma das canecas não se encontra marcada.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27706
https://serralvesantiguidades.com/lote/27734
https://serralvesantiguidades.com/lote/27033
https://serralvesantiguidades.com/lote/26851
https://serralvesantiguidades.com/lote/27574
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CARAVELA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES 759

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Caravela de velas hasteadas, assente sobre base oval recortada.
Sem decoração. Marca por carimbo na base e inscrição XVII - Exposição Conselho da Europa. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 6,3x3,1x6,2 cm

Base Licitação: 10 €

CORTA-PAPÉIS 760

Constituído por diversas moedas de várias nacionalidades com terminal em metal prateado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Cabo
constituído por várias moedas sobrepostas entre si de vários países tais como: Portugal, França, Inglaterra, Holanda etc.Sinais de uso.
Dim: 2,7x24,9 cm

Base Licitação: 10 €

METRO DE RETROSARIA / ALFAIATE 761

Em madeira maciça, gravada e patinada, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com as respectivas medidas de
comprimento pirogravadas a negro, aferições anuais incisas com extremidades protegidas com aplicações em metal. Sinais de uso.
Dim: 2,3x100 cm

Base Licitação: 10 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 762

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada com motivos
florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pés recortados e vazados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 52,7 gr.
Diâm: 13,8 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA COM MONTURE EM PRATA 763

Em vidro translucido moldado e lapidado com monture em prata sem marcas aparentemente visíveis, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato
tubular, decorado por motivos florais e enrolamentos vegetalistas lapidados, ladeados por faixas concêntricas, assente sobre monture recortada e
vazada, ornada com motivos florais, interligados entre si por volutas e enrolamentos vegetalistas com término em base repuxada de formato circular.
Sinais de uso, monture com restauros antigos com pequenas faltas e defeitos.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 41,5 gr.
Alt: 20,9 cm
Diâm: 5,6 cm (Jarra)
Diâm: 7,4 cm (Base da monture)

Base Licitação: 20 €

FOSFOREIRA 764

Em prata inglesa com as respectivas marcas de garantia da prata do toque 0,925, trabalho do séc. XX. Corpo liso em forma de caixa de formato
rectangular ao alto com tampa de movimento ascendente e descendente com caneladura estriada na base, sem decoração. Sinais de uso e
pequenas amolgadelas.
Marcas de garantia da prata inglesa com punção de Chester do toque 0,925/1000, com marcas de fabricante.
Peso aprox: 22,8 gr.
Dim: 0,7x4,7x3,7 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26831
https://serralvesantiguidades.com/lote/26842
https://serralvesantiguidades.com/lote/27344
https://serralvesantiguidades.com/lote/26709
https://serralvesantiguidades.com/lote/26949
https://serralvesantiguidades.com/lote/27036
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DECANTER 765

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por
caneladuras verticais recortadas e facetadas. Rolha facetada e lapidada. Sinais de uso.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 10 €

PALITEIRO 766

Em metal prateado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao baixo, decorado em todas as faces com encanastrados,
formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Dim: 3x9 cm

Base Licitação: 30 €

MOSTARDEIRA 767

Em forma de terrina com travessinha em porcelana moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo
decorado por frisos concêntricos em tons de azul e negro sobre fundo branco. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no
término do bordo superior e inferior da tampa.
Dim: 9x9,6x13,5 cm

Base Licitação: 10 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 768

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica “St. Anna - Lisboa”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo
com tampa amovível, assente sobre base moldurada, encimada nos cantos por volutas em relevo. Decoração vidrada e policroma em vários tons
sobre fundo branco com motivos florais, ladeados por grinaldas, frisos concêntricos e perolados. Marca por carimbo na base e assinatura do pintor
[Fabrica St. Anna - Lisboa - Portugal - 1950]. Sinais de uso e pequenos defeitos de fabrico no vidrado.
Dim: 6,6x12x16,4 cm

Base Licitação: 10 €

COLECÇÃO DE CINCO CAIXAS 769

Em charão, pedra, barro e porcelana da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpos de formatos variados e em diversos materiais,
decorados em vários tons e a ouro com paisagem estilizada com motivos animalistas, enrolamentos vegetalistas, geométricos, florais e borboletas.
Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 2,4x6,3 cm (Maior)
Dim: 3x3,8 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

RESPLENDOR 770

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, com o centro repuxado, decorado com pétalas
em relevo, encimado no topo por pedra lapidada em tons de vermelho, ladeada por faixa concêntrica recortada com flores em relevo, intercaladas
por volutas com término em flâmulas recortadas em dégradé. Dispõe de espigão central. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 5,6 gr.
Alt: 5x5 cm
Dim: 6,2 cm (Altura total)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26334
https://serralvesantiguidades.com/lote/27714
https://serralvesantiguidades.com/lote/27575
https://serralvesantiguidades.com/lote/26701
https://serralvesantiguidades.com/lote/27504
https://serralvesantiguidades.com/lote/27794


Leilão Dezembro 2022

Página 161 de 353

ESPELHO DE MESA 771

Em madeira de pau-santo maciço com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Moldura de formato circular, ricamente decorada com
aplicações em prata com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo com inscrição de nome possessório gravado “Ana” sobre chapa
recortada, assente sobre dois pés frontais de formato esférico. Verso com estrutura em madeira com suporte recortado e espelho biselado ao centro.
Sinais de uso e aplicações em prata com pequenas faltas e defeitos.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1985.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Diâm: 27,7 cm

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS 772

Em bronze moldado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Colecção constituída por onze (11) medalhas de formato circular que passamos
a descrever: “Fábrica Portuguesa de Segmentos - Fundição Braga - 3º Aniversário 22/06/79. 22/06/82”; “V Congresso das Misericórdias Portuguesas
- Viseu - Novembro - 1976”; “Centenários da Diocese de Lamego MCMLXXVI - A. Xavier Monteiro - Arc. B. Igr. - Lamego. Paulo VI - PP. ICR Univ.”;
Associação Portuguesa dos Agentes Transitários - Portugal - A.P.A.T. - Portugal - I Congresso Nacional de Transitários 1979”; “Paróquia de Nossa
Senhora da Boavista - 31 de Maio de 1981”; “Foral da Cidade de Lisboa - 1179. Oitocentos Anos. 1979 - Lisboa - Alfandega - VIII Centenário do
Serviço Aduaneiro”; “O Homem Sonha - A Obra Nasce - Deus Quer - 40º Aniversário de Abreu & Cª Lda. - Industrias Tabopan - Amarante -
Portugal”; “ Associação Portuguesa dos Agentes Transitários - Portugal - Jornadas Latinas de Transitários - Porto - 18-7-1980”; “República
Portuguesa - Policia Judiciaria” e “Policia Judiciária - Portugal - 1945 - 2000”. Algumas medalhas assinadas pelos escultores “A. Santos”: “Euclides
Vaz”: “A. Canedo”; Francisco Vaz Laranjo”, etc. Algumas medalhas com caixas originais. Sinais de uso e em razoável estado de conservação.
Diâm: 9,6 cm (Maior)
Diâm: 6,9 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

QUATRO PANOS DE ALTAR 773

Em seda bordada e outros materiais, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos de formato rectangular ao baixo, ricamente bordados com
motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas e galões com términos em franjas. Sinais de uso, desgastes acentuados
e outros possíveis defeitos.
Dim: 30x151 cm (Maior)
Dim: 27x64 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

PRIMEIRA COLECÇÃO DE MOEDAS EURO EMITIDAS EM PORTUGAL 774

SÉRIE ANUAL BNC & PROF: Moedas euro correntes, brilhantes não circuladas emitidas em Portugal, constituída por {DUAS SÉRIES}, em Aço de
baixo teor em carbono cobreado, Ouro nórdico, Latão níquel // Níquel revestido com cuproníquel e Cuproníquel // Níquel revestido com latão níquel.
Conjunto numismático, no qual passamos a descrever: [SÉRIE ANUAL 2002 • BNC] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos,
20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros}; [SÉRIE ANUAL 2002 • PROF] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20
cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros}. Emissão limitada a 15.000 exemplares, sendo esta colecção o número [03640], com certificado de
autenticação. Exemplares da primeira colecção «BNC», em carteiras plastificadas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Exemplares da primeira
colecção «PROF, em caixa de madeira original da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, protegida em caixa cartonada. Interior forrado a papel
aveludado de tons azuis, com oito compartimentos circulares em baixo relevo, aplicados em placa cartonada e aveludada dos mesmos tons, com as
respectivas moedas.

Base Licitação: 10 €

DOIS COPOS DE PÉ ALTO 775

Em cristal doble em tons de verde e branco translucido, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos bojudos de
formato circular e de covo acentuado, decorados por faixa concêntrica com padrões geométricos lapidados, intercalados por flores estilizadas,
assentes sobre fustes facetados com término em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 13,3 cm
Diâm: 7,1 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27306
https://serralvesantiguidades.com/lote/26737
https://serralvesantiguidades.com/lote/27410
https://serralvesantiguidades.com/lote/27599
https://serralvesantiguidades.com/lote/26946
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CAIXA PARA POSTAIS / SELOS 776

Em madeira de pau-santo maciço, entalhado e moldurado com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato
rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada nas extremidades com aplicações recortadas em prata
Portuguesa com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Centro com inscrição “Postais / Selos”, encimada no
topo por cruz de cristo esmaltada. Base decorada por molduras de tremidos. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 10 gr.
Dim: 5,5x12,7x23,5 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE JARRAS 777

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados ao centro por faixa
concêntrica com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo sobre fundo batido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 67 gr.
Alt: 6 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA DE ALTAR DE BORDO RECORTADO 778

Em faiança portuguesa do norte, moldada, recortada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado e espalmado com pegas laterais
recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base rectangular ao baixo de frente recortada. Decoração em tons de castanho e vermelho sobre
fundo branco com custódia ladeada por enrolamentos vegetalistas em relevo e volutas. Sinais de uso, cabelos e esbeiçadelas no vidrado, uma mais
acentuada no verso do bordo.
Alt: 19,5x6,4x13 cm

Base Licitação: 15 €

RESPLENDOR 779

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado por flâmulas em relevo, recortadas em
dégradé, encimadas ao centro por vidro lapidado em tons de rosa, ladeado por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas, intercalados por
flores em relevo. Dispõe de espigão central. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia - Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 8,8 gr.
Dim: 6x5,8 cm
Dim: 8,3 cm (Altura total)

Base Licitação: 25 €

CACHEPÔ 780

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular e de covo acentuado com duas
pegas laterais recortadas em voluta, assente sobre base circular repuxada. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, representando
na frente e verso ramagens encimadas com colibris e papagaios, ladeados por faixas e frisos concêntricos a ouro mate. Sinais de uso e desgaste na
policromia a ouro. Marca por carimbo na base.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 15,2 cm
Diâm: 15,4 cm (Bordo superior)
Diâm:19,5 cm (Pegas laterais)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26712
https://serralvesantiguidades.com/lote/27605
https://serralvesantiguidades.com/lote/27620
https://serralvesantiguidades.com/lote/27793
https://serralvesantiguidades.com/lote/27681
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APITO / PALITEIRO 781

“POMBAS NO BEBEDOURO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico possivelmente de Barcelos, trabalho
popular português do séc. XX, representando bebedouro central encimado por pega em forma de argola, ladeado por pombas, intercaladas por
volutas e pináculos, assente sobre base recortada. Apito lateral. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso e pequenas
faltas e defeitos.
Dim: 9x15x15 cm

Base Licitação: 10 €

TAMBULADEIRA 782

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo batido de formato circular de covo acentuado com pega lateral recortada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 24,6 gr.
Dim: 1x6,1x8,4 cm

Base Licitação: 25 €

GARRAFA LICOREIRA 783

Em vidro translucido soprado, moldado e relevado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras verticais
lisas e recortadas de movimento oblíquo, formando um padrão geométrico repetitivo, encimado por gargalo facetado. Rolha de formato esférico com
a mesma decoração Sinais de uso.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 10 €

ESPELHO DE MESA 784

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Moldura recortada de formato oval, decorado com medalhões ornados com flores em relevo, encimados
por volutas interligadas entre si por enrolamentos vegetalistas, assente sobre dois pés frontais espalmados de formato circular. Verso com estrutura
em madeira e espelho frontal lapidado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 25,5x18,5 cm

Base Licitação: 25 €

CANÍDEO DA RAÇA “BOXER” 785

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 10,3x2,5x14,2 cm

Base Licitação: 15 €

COLAR DE PÉROLAS DE CULTURA 786

De fiada única com fecho em prata, sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por fiada única com oitenta e duas
(82) pérolas, enfiadas em fio sintético. Fecho de formato oval com sistema de encartar, cravejado ao centro por uma (1) pérola. Sinais de uso.
Fecho sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 116,2 gr.
Compr: 87 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27495
https://serralvesantiguidades.com/lote/26852
https://serralvesantiguidades.com/lote/27501
https://serralvesantiguidades.com/lote/26965
https://serralvesantiguidades.com/lote/27009
https://serralvesantiguidades.com/lote/27754
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QUATRO MARCADORES DE MESA “CANÍDEOS” 787

Esculturas em liga metálica moldada e prateada, fabrico da “WMF” - Wurttembergische Metallwaren Fabrik, trabalhos alemães do séc. XX. Corpos
recortados em forma de canídeos da raça “Basset Hound”. Marcas incisas no verso [WMF]. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 2,7x1,7x10 cm (Maior)
Dim: 4,2x1,2x7,5 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

DOIS LAVA-OLHOS 788

Em vidro em tons de azul e translucido moldado e recortado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos lisos de vários formatos de bordo recortado
com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 5,5 cm (Maior)
Alt: 3,5 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

DOIS PRATOS DE UMA COLECÇÃO “À MADAGASCAR” 789

Em faiança francesa moldada, relevada e estampilhada, trabalhos do séc. XIX. Corpos de formato circular de covo pouco acentuado, decorados em
vários tons com cenas de artilharia francesa em Madagáscar com inscrições no bordo inferior da base e na parte superior “À Madagásca III e V”.
Marcas por carimbo na base [Terre de Feu - HB & Ciª]. Sinais de uso e cabelos.
Diâm: 19,6 cm

Base Licitação: 5 €

FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA (1872-1951) 790

“PLACA CIRCULAR” – Em gesso moldado e relevado, trabalho do séc. XX, representando em alto-relevo busto de figura feminina. Na nossa
modesta opinião a figura representada na placa em gesso, representa a sua esposa [Claire Jeancourt - escritora Francesa]. Assinada e datada no
canto inferior direito com dedicatória [á Claire - F. Silva Gouveia - Lisboa 1933]. Sinais de uso e pequena falta no topo junto ao suporte.
Diam: 15,2 cm
Nota: Francisco da Silva Gouveia Pereira - Escultor do séc. XIX- XX, nasceu no Porto a 12 de Agosto de 1872. Frequentou as Escolas de Belas
Artes do Porto e de Paris e as Academias Julien e Colaron em Paris. Discípulo de Soares dos Reis, João Correia Marques e Marques D´Oliveira, no
Porto, e de Auguste Rodim, Alexandre Falguière, Denys Puech, Pierre Louis Rouillard em Paris. Francisco da Silva Gouveia casou em Paris com a
escritora Claire Jeancourt, tendo como madrinha a Senhora Duquesa de Palmela. Exp. ind.: Lisboa 1906; Porto 1906, 1925 e 1946; Coimbra 1965 e
1973. Exp. Colect.: S.N.B 1917; Porto 1894, 1895,1917 e 1935. Colect Paris.: 1894,1897,1900 e 1914. Autor de várias esculturas, sendo a mais
conhecida a escultura de Eça de Queirós que se tornou célebre. Recebeu em 1900 na Grande Exposição Universal de Paris, a medalha de prata e
foi agraciado pelo Rei D. Carlos com a Ordem de Santiago da Espada. Está representado no Museu Nacional Soares dos Reis e em colecções
particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.83] // Michael Tannock. [pág.80] // Catálogo da Exposição dos
Artistas Portugueses,1935. [pág.15].

Base Licitação: 10 €

SETE COLHERES DE CHÁ AVULSO 791

Em prata chinesa, com e sem as respectivas marcas de garantia, trabalhos do séc. XX. Corpos em forma de cana de bambu com términos
recortados e vazados, decorados com motivos ornitológicos, frutos, motivos florais, cabaça e caracteres Chineses. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 75,3 gr.
Dim: 12,4 cm (Maior)
Dim: 11,6 cm (Menor)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26953
https://serralvesantiguidades.com/lote/27581
https://serralvesantiguidades.com/lote/27556
https://serralvesantiguidades.com/lote/26954
https://serralvesantiguidades.com/lote/27437
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CHÁVENA DE CAFÉ 792

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpos decorados por cartela central recortada, ladeada por volutas, motivos florais e enrolamentos
vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 77,3 gr.
Alt: 5,5 cm
Diâm: 11,6 cm

Base Licitação: 30 €

PAR DE FRÁSCOS DE PERFUME 793

Em vidro translucido moldado e lapidado com aros e tampas em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos
espalmados, decorados na frente e verso com cartelas centrais lapidadas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, volutas e fiadas peroladas,
encimados por aros e tampas amovíveis em prata. Tampas repuxadas com términos de movimento convexo, decoradas por faixa concêntrica com
concheados em relevo, intercalados por volutas, enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo. Sinais de uso e um dos frascos partido e colado.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 69 gr.
Alt: 15,7 cm

Base Licitação: 30 €

PALITEIRO “PERUA COM CRIAS” 794

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, produzido pela fábrica de faianças “Subtil” das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX-XXI.
Decoração realista, vidrada e policroma em tons de verde, amarelo, vermelho e azul, representado perua em vulto perfeito, ladeada por crias e cesto
encanastrado, assente sobre base repuxada e recortada. Sinais de uso, esbeiçadela acentuada no vidrado, partido e colado na cesta e na base.
Dim: 9x8,5x10,1 cm

Base Licitação: 10 €

PRATO SOPEIRO DE BORDO FACETADO 795

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado e de bordo
facetado de formato oitavado, decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro vista de jardim com cerca, ladeada por peónias,
rochedos, arvoredo exuberante e motivos florais, ladeados por frisos concêntricos, encimados por volutas. Aba decorada por motivos de arranjos
florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixa concêntrica facetada com flores estilizadas e padrões geométricos. Reinado de Qianlong
(1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadela acentuada no vidrado da aba.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 15 €

JARRA DE FOLHOS 796

Em vidro azul soprado, moldado, relevado e de movimento ondulado, trabalho português do séc. XIX-XX, Corpo liso de formato bojudo, encimado
por gargalo tubular com término em bordo ondulado. Sinais de uso.
Alt: 21,3 cm

Base Licitação: 10 €

ESQUELETO / LUPA BINÓCULAR 797

Estrutura em ferro e latão moldado, recortado e patinado, produzido por “E. R. Meyrowitz - American Optical”, trabalho americano do séc. XIX-XX.
Corpo pintado em tons de negro com focagem manual accionada por roldana dentada que permite as várias hipóteses de focagem com lentes
frontais de movimento vertical e horizontal, permitindo a sua utilização também como lupa. Inscrição incisa no verso [E. R. Meyrowitz - American
Optical - New York - France]. Sinais de uso e pequenos desgastes no lacado a negro.
Dim: 3,3x10,9x7,7 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27431
https://serralvesantiguidades.com/lote/27725
https://serralvesantiguidades.com/lote/27490
https://serralvesantiguidades.com/lote/27625
https://serralvesantiguidades.com/lote/27639
https://serralvesantiguidades.com/lote/27558
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AZULEJO COM CAVALEIRO EMOLDURADO 798

Em cerâmica moldada e pintada, fabrico de Delft, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato quadrangular, decorado sobre vidrado em tons de azul
sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem campestre com cavaleiro, ladeado por casario, canídeo, rochedos, arvoredo exuberante,
enrolamentos vegetalistas, frisos concêntricos, encimados nos cantos por volutas estilizadas. Trabalho emoldurado. Sinais de uso e cabelos no
vidrado.
Dim: 12,5x12,5 cm (Azulejo)
Dim: 32x31,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

JARRA 799

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo bojudo, decorado por frisos concêntricos em dégradé, encimados por flores em relevo,
ladeadas por caneladuras verticais, perolados incisos e volutas interligadas entre si, assente sobre base circular. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 76,6 gr.
Alt: 8,5 cm

Base Licitação: 30 €

DOIS TINTEIROS DE SECRETÁRIA 800

“TINTEIRO” – Em vidro translucido moldado com aro e tampa em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Depósito lapidado de formato
quadrangular, decorado por caneladuras verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo, encimado por aro e tampa de
movimento ascendente e descendente, decorado ao gosto do estilo “Arte-Nova” com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos
vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 4,5x3,2x3,2 cm
“TINTEIRO” – Em vidro translucido moldado com aro e tampa em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Depósito liso de formato quadrangular,
encimado por aro e tampa de movimento ascendente e descendente, decorada no topo por enrolamentos vegetalistas em relevo e perolados,
ladeados por volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 830 - Marca de garantia da prata do toque 0,830/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 5,5x3,8x3,8 cm

Base Licitação: 30 €

TACINHA DE BORDO ONDULADO “PEDRO BATISTA - PORTO” 801

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e moldurado em dégradé,
decorado com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, formando um padrão repetitivo. Bordo decorado por faixa concêntrica recortada
de movimento ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [Pedro
Batista - Porto]
Peso aprox: 61,4 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 10,4 cm

Base Licitação: 30 €

TRÊS CANECAS 802

Em faiança pó de pedra moldada e relevada, trabalhos portugueses do início do séc. XX. Corpos de formato tubular, estando uma das canecas
decorada em tons de verde sobre fundo branco com motivos forais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas simulando
azulejos com motivos florais intercalados entre si. Pegas recortadas e vazadas em voluta. Duas canecas sem marca e uma com carimbo na base
“Massarelos - Porto”. Sinais de uso, manchas, craquelê e pequenas esbeiçadelas.
Alt: 14,2 cm (Maior)
Alt: 10,2 cm (Menor)
Nota: A caneca policroma foi produzida pela fábrica de Massarelos - Porto no início do séc. XX.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27645
https://serralvesantiguidades.com/lote/27661
https://serralvesantiguidades.com/lote/26856
https://serralvesantiguidades.com/lote/27217
https://serralvesantiguidades.com/lote/27573
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PRATO SOPEIRO BRASONADO 803

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em vários
tons e a ouro sobre fundo branco e rosa com faixas concêntricas com volutas e enrolamentos vegetalistas. Aba decorada no topo com o “Brasão das
Armas Reais Portuguesas”, ladeado por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Marca por carimbo na base e inscrição a ouro
[Pintado à mão por João Alberto Capucho 1984]. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 4,2 cm
Diâm: 22,6 cm

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS “IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA” 804

Em bronze moldado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Colecção constituída por nove (9) medalhas recortadas, representando em
relevo a “Capela da Boa Nova”; “Capela de Santa Ana”; “Capela do Corpo Santo”; “Capela de Stª Catarina”; “Capela da S.ª da Piedade”; “Capela do
Ruas”; “Capela de Monte Espinho”; “Capela de S. Francisco” e Medalha recortada com inscrição “Irmandade de Nossa Senhora de Fátima” sobre
fundo esmaltado em tons de azul, encimada por monograma e o “Brasão de armas do reino de Portugal” e no verso as respectivas medalhas que
fazem parte desta colecção. Medalhas ricamente elaboradas com um elevado nível artístico e pormenor, assinadas pelo escultor “M. Nogueira -
[Manuel da Silva Nogueira] ”. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 8,3x11 cm (Maior)
Dim: 7,4x7,7 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

AZULEJO “HISPANO-ÁRABE” EMOLDURADO 805

Em cerâmica moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XVI-XVII. Corpo de formato quadrangular, decorado sobre vidrado em tons de azul,
verde, castanho e amarelo, tendo ao centro flor estilizada. Trabalho emoldurado. Sinais de uso, esbeiçadelas e desgastes acentuados no vidrado.
Dim: 12,5x12,5 cm (Azulejo)
Dim: 31,5x31,6 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

APITO / PALITEIRO 806

“GALINHA COM PINTAINHOS E CÃO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado, vidrado e pintado, fabrico atribuível a Barcelos,
trabalho popular português do séc. XXI. A galinha está representada de pé em vulto perfeito, ladeada por pintainhos e cão, assentes sobre base
recortada, encimada ao centro por milho. Apito no verso. Decoração vidrada e policroma em vários tons, pintada à mão. Marca e data incisa na base
[LV 2009]. Sinais de uso.
Dim: 8,5x12x13,5 cm

Base Licitação: 10 €

ANELEIRA 807

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorada com motivos florais e
enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por volutas e perolados, assente sobre base circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 76,2 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 11,2 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26801
https://serralvesantiguidades.com/lote/26736
https://serralvesantiguidades.com/lote/27644
https://serralvesantiguidades.com/lote/27494
https://serralvesantiguidades.com/lote/27416
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TRÊS RESPLENDORES E UMA COROA 808

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalhos do séc. XIX-XX. Resplendores de vários formatos, estando dois decorados com flâmulas
recortadas em dégradé e um encimado ao centro por vidro lapidado em tons de vermelho. Coroa em filigrana de prata, decorada por volutas e
enrolamentos. Sinais de uso e coroa com faltas e defeitos.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 12,7 gr.
Dim: 4x4,5 cm (Resplendor maior)
Dim: 3,7x2,8 cm (Resplendor menor)
Dim: 2x1,7 cm (Coroa)

Base Licitação: 30 €

SALVA 809

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por
volutas em relevo interligadas entre si, encimadas por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e pequenos opados no fundo.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 67,8 gr.
Diâm: 15,4 cm

Base Licitação: 35 €

CESTA 810

Em vidro em tons de laranja moldado com monture em metal dourado, trabalho checoslovaco do séc. XX. Corpo repuxado em forma de cesta,
decorada por faixas concêntricas em dégradé, assente sobre base circular. Bordo encimado por monture recortada e vazada, decorada com
grinaldas vegetalistas, interligadas entre si por laçarotes com pega recortada e vazada, encimada no topo por motivos florais e enrolamentos
vegetalistas. Sinais de uso.
Alt: 20 cm
Diâm: 13,9 cm

Base Licitação: 15 €

CRUCIFIXO 811

Escultura em metal moldado, relevado e pintado em tons de dourado, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada crucificada com
a cabeça pendente sobre o lado direito com barba e longos cabelos ondulados, moldados em finas estrias, caindo em madeixas soltas sobre as
costas e ombros. Cendal esvoaçante sobre a anca, preso por corda com nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita e pés sobrepostos.
Aos seus pés está representada a Nossa Senhora em vulto perfeito com as mãos postas em oração, e uma caveira estilizada. Esculturas aplicadas
sobre cruz em madeira maciça, pintada em tons de azul e dourado, decorada com terminais em metal pintados a negro, encimada no topo por
legenda com inscrição gravada [JNRI] com terminal em argola recortada e perfurada. Sinais de uso.
Dim: 7,3x5,6 cm (Jesus Cristo)
Dim: 4,2x1,5 cm (Nossa Senhora)
Dim: 19,7x9 cm (Cruz)

Base Licitação: 15 €

CANECA DE LUSTRINA 812

Em faiança moldada e relevada, trabalho inglês do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica em tons de azul sobre fundo
laranja com enrolamentos vegetalistas estilizados, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Pega lateral recortada e vazada
em voluta. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo da base.
Alt: 17,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27797
https://serralvesantiguidades.com/lote/27156
https://serralvesantiguidades.com/lote/26877
https://serralvesantiguidades.com/lote/27498
https://serralvesantiguidades.com/lote/27622
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CHÁVENA DE CAFÉ 813

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de uma chávena de chá da companhia das Índias,
trabalho de exportação da segunda metade do séc. XVIII. Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Folha de Tabaco”
com arranjos florais, ladeados por folhas de tabaco, enrolamentos vegetalistas, pavão e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 37 – VA encimado por coroa a ouro - Mottahedeh - Metropolitan Museum-of-Art.
Alt: 7,7 cm

Base Licitação: 25 €

LAVABO “MANUEL ALCINO DE CARVALHO MOUTINHO” 814

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, decorados por friso concêntrico perolado. Sinais de
uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque de 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives de
Gondomar - Vidal Nº2834 de Manuel Alcino de Carvalho Moutinho, registada em 1935, transferida para Manuel Alcino Figueiredo Moutinho em 1936
e cancelada em 1987.
Peso aprox: 94,7 gr.
Alt: 4,6 cm
Diâm: 10,1 cm

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 815

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, assente sobre pés recortados.
Aba decorada por caneladuras verticais de topo recortado e de movimento convexo, intercaladas por flores em relevo, encimadas por volutas e
perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 92,4 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 35 €

PRATINHO DE SUSPENSÃO DE BORDO RECORTADO 816

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, produção da fábrica de José A. Cunha das Caldas da Rainha, trabalho do início do séc. XX.
Decoração realista, vidrada e policroma em tons de castanho e verde, representando prato encanastrado, encimado por nozes em relevo. Marca
incisa na base “José A. Cunha - Sucessor”. Sinais de uso.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 12,3 cm

Base Licitação: 15 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 817

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando arranjo floral. Obra assinada e datada no canto superior direito [Marta Silva? // 1937].
Pintura com algumas falhas na camada pictórica da obra. Trabalho emoldurado.
Dim: 30x39,3 cm (Óleo)
Dim: 56,5x47,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

CAIXA DIOGO 818

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Samatra”
com motivos de arranjos florais, borboletas e filagens a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997 e Nº 42 em uso 2004 com coroa de prestígio a ouro.
Dim: 13x12X15,2 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26803
https://serralvesantiguidades.com/lote/26927
https://serralvesantiguidades.com/lote/27429
https://serralvesantiguidades.com/lote/27489
https://serralvesantiguidades.com/lote/26956
https://serralvesantiguidades.com/lote/26873
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FIGURADO DE ESTREMOZ 819

“LANCEIRO A CAVALO COM BANDEIRA” – Escultura em barro de monocozedura moldado, relevado e pintado, fabrico de Estremoz, trabalho do
séc. XX. A figura está representada montada sobre cavalo em vulto perfeito com ambas as mãos sobre as pernas, ladeadas por bandeira.
Apresenta-se ricamente trajado por farda de gala e chapéu sobre a cabeça, ladeado por franja. Escultura assente sobre base de formato rectangular
ao alto. Sinais de uso, escultura partida e colada e uma das orelhas da cabeça do cavalo omissa.
Alt: 20,5 cm

Base Licitação: 10 €

LOTE DE VÁRIAS PEÇAS DE VITRINA EM PRATA 820

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX. Conjunto constituído por: uma (1) aneleira de pé alto e três (3) salvinhas. Decorações diversas
com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, espigas de milho. perolados e volutas em relevo. Sinais de uso e centro da aneleira com pequenas
amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contraste: Águia
833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 94,9 gr.
Dim: 3,2x13,3 cm (Aneleira)
Diâm: 9 cm (Salva maior)
Diâm: 6,7 cm (Salva menor)

Base Licitação: 40 €

CONJUNTO DE TOILETE 821

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Este conjunto é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Um (1) espelho de mão,
uma (1) escova para cabelo, um (1) pente e uma (1) escova para fatos. Corpos decorados com concheados em relevo, intercalados por motivos
florais, volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso, pequenas amolgadelas e empenos.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso calculado aprox: 100 gr.
Dim: 24,3x10,4 cm (Espelho de mão)
Dim: 21,7x7,2 cm (Escova para cabelo)
Dim: 2,7x15,2 cm (Pente)
Dim: 3,6x4,3x17 cm (Escova para fatos)

Base Licitação: 40 €

PAR DE BRINCOS 822

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata (Joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata),
trabalho português do séc. XX. Corpos superiores de formato tubular, interligados a mesas recortadas em forma de flor, cravejadas no seu total com
(21) vinte e um diamantes de talhe antigo, ladeados por fiadas peroladas. Sinais de uso.
Cabeça de tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 4,1 gr.
Dim: 1,5x1 cm

Base Licitação: 80 €

BRINQUEDO “NEBULAR WARLORD´S” 823

Em matéria sintética policromada em vários tons e outros materiais “NEBULAR WARLORD´S - DEGORE & RHINOROD”, produzido por Cheng
Ching Toys Cº Ltd - Taipei, Taiwan, trabalhos dos anos 80.
“DEGORE” – Em matéria sintética policromada em vários tons com braços e pernas articuladas, unidas entre si por parafusos e de movimento
manual com rodas nos pés e autocolantes frontais. Brinquedo com pernas amovíveis, dando a possibilidade de se poder sentar no Rhinorod. Sinais
de uso e em bom estado de conservação.
Alt: 12,5 cm
“RHINOROD” – Em matéria sintética policromada em vários tons, accionado por pilhas com movimento das pernas e abertura da boca com vários
autocolantes decorativos. Sinais de uso e em bom estado de conservação. Exemplares com caixa original em cartão litografado, acompanhados por
livro em banda desenhada e várias armas de substituição. Parte frontal da caixa rasgada.
Dim: 8,5x8,5x16 cm
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu correcto funcionamento.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27632
https://serralvesantiguidades.com/lote/27417
https://serralvesantiguidades.com/lote/26966
https://serralvesantiguidades.com/lote/26340
https://serralvesantiguidades.com/lote/26735
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TRÊS COPOS TERMAIS 824

Em vidro em tons de vermelho e translucido moldado, recortado e pintado, trabalhos portugueses e europeus do séc. XIX-XX. Corpos espalmados
de formato rectangular ao alto, decorados com frisos concêntricos em dégradé, escala em relevo e inscrição a ouro “Banhos da Amieira”, pintado à
mão. Sinais de uso.
Alt: 10,7 cm (Maior)
Alt: 9,9 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

BÚSSOLA COM RELÓGIO DE SOL 825

Em metal prateado, aplicada em caixa de madeira de mogno maciço, trabalho possivelmente europeu comercializado pela célebre casa de “Optica
& Physica - J. J. Ribeiro - 222, R. Aurea, 224 - Lisboa”. Bússola de formato circular, encimada por duas peças recortadas com escalas gravadas a
negro de movimento ascendente e descente com sistema de encartar, aplicada em caixa de madeira de formato quadrangular com tampa de
movimento ascendente e descendente com fechos frontais recortados. A funcionar. Sinais de uso.
Dim: 2,4x7,1x7,1 cm

Base Licitação: 15 €

PRATO DECORATIVO 826

Em chacota vermelha, moldada, relevada e vidrada, trabalho artesanal de Olaria de São Pedro do Corval em Reguengos de Monsaraz, trabalho
Alentejano do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, profusamente decorado em vários tons sobre fundo branco, representando
paisagem Alentejana com casario ladeado por arvoredo exuberante e duas ceifeiras em cenas do quotidiano Alentejano. Aba decorada por faixa
concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas. Verso com inscrição [… S. Pedro do Corval - Portugal]. Sinais de uso.
Alt: 2,8 cm
Diâm: 28,2 cm

Base Licitação: 15 €

CIGARREIRA 827

Em prata portuguesa, com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorada
frontalmente por cartela central recortada e com monograma gravado, ladeada por dragão alado em relevo, faixas esvoaçantes e enrolamentos
vegetalistas estilizados. Verso decorado por bambus em relevo, ladeados por rochedos. Interior sem os respectivos elásticos. Sinais de uso e
ínfimas amolgadelas.
Com desgastes acentuados nas marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 98,6 gr.
Dim: 1,7x8,9x7,7 cm

Base Licitação: 40 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX-XXI) 828

“INTERIOR” – Óleo sobre tela representando interior de cozinha rustica. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo. Autor não identificado.
Trabalho emoldurado.
Dim: 50x38 cm (Óleo)
Dim: 61,5x49,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 35 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 829

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com caneladuras
transversais recortadas, encimadas por concheados em relevo sobre fundo batido, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Verso com
data comemorativa gravada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 109,4 gr.
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27584
https://serralvesantiguidades.com/lote/27509
https://serralvesantiguidades.com/lote/27506
https://serralvesantiguidades.com/lote/27415
https://serralvesantiguidades.com/lote/27510
https://serralvesantiguidades.com/lote/26708
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TRAVESSA OITAVADA 830

Em faiança portuguesa do norte, moldada, relevada e pintada, produção da fábrica da Corticeira - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de
formato rectangular ao baixo de cantos facetados e de covo acentuado. Decoração vidrada em tons de rosa sobre fundo branco, tendo ao centro
paisagem fluvial com barco de vela hasteada, vista de jardim com escultura de cavaleiro assente sobre pedestal, ladeado por casarios, motivos
florais e elementos arquitectónicos. Aba decorada por faixa concêntrica com troncos, ladeados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Dim: 25,4x36,7 cm

Base Licitação: 20 €

CASAL DE CISNES 831

Escultura em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Grupo escultórico representando casal de cisnes de
asas levantadas em vulto perfeito em cenas galantes, assentes sobre base de formato oval. Decoração vidrada e policroma em vários tons com
ornatos a ouro mate. Marca por carimbo na base.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Dim: 9,5x7x8 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 832

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de covo acentuado, moldurado em dégradé. Aba recortada, vazada e serrilhada, decorada por
caneladuras ovais interligadas entre si, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 104 gr.
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 40 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 833

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado,
decorado em tons de azul sobre fundo branco com paisagem fluvial, ladeada por juncos, pagodes, motivos ornitológicos, cerca de jardim, arvoredo
exuberante e passadiço com figuras em cenas do quotidiano oriental. Orla decorada por reservas recortadas, ornadas interiormente com padrão
geométrico. Aba com padrão geométrico, intercalado por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, rodas da lei e volutas. Marca por carimbo a azul
na base “Staffordshire - J.M.&S.”. Sinais de uso.
Dim: 27,5x34,2 cm

Base Licitação: 30 €

JARRA 834

Em porcelana francesa moldada, pintada e dourada, fabrico de Limoges, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons e a
ouro sobre fundo branco e bordeaux, tendo ao centro casal sentado em vulto perfeito em cenas galantes, ladeados por cesta com arranjo floral,
arvoredo exuberante e complementos a ouro, pintado à mão, Corpo com pegas laterais recortadas, encimadas por bustos de figuras femininas em
relevo, assente sobre base de formato quadrangular. Marca na base [Limoges - France]. Sinais de uso.
Alt: 23 cm

Base Licitação: 20 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 835

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos parcialmente lisos, decorados nas pegas com decoração dita de “Caninhas”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 128,3 gr.
Dim: 11,5 cm
Nota: Uma colher decorada com caninhas na frente e verso, não pertencendo ao mesmo conjunto das outras cinco colheres.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27607
https://serralvesantiguidades.com/lote/27048
https://serralvesantiguidades.com/lote/27649
https://serralvesantiguidades.com/lote/27711
https://serralvesantiguidades.com/lote/26932
https://serralvesantiguidades.com/lote/27444
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CAIXA DE RAPÉ 836

Em prata, sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada ao centro por casal em cenas galantes sobre fundo guilhochado, ladeados por faixa concêntrica ondulada, volutas e
enrolamentos vegetalistas gravados. Base parcialmente boleada com términos em pés recortados. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 103,3 gr.
Dim: 2,2x5,8x8,5 cm

Base Licitação: 40 €

DECANTER 837

Em cristal translucido, moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo espalmado de formato circular de centro perfurado,
decorado com caneladuras verticais e horizontais lapidadas, formando um desenho geométrico repetitivo. Rolha lapidada e facetada de formato
esférico. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Dim: 23,5x14,5 cm

Base Licitação: 20 €

PALITEIRO 838

Em metal prateado moldado, recortado e vazado, trabalho português do séc. XX, representando bebedouro facetado de formato rectangular,
encimado por ave representada de pé em vulto perfeito de movimento ascendente e descendente, accionada manualmente, assente sobre base em
matéria sintética em tons de negro, moldurada em dégradé. Sinais de uso e bico a necessitar de ser soldado.
Dim: 11,5x4,9x12 cm

Base Licitação: 20 €

CARRINHO DE CHÁ 839

Em madeira maciça de mogno, recortado, torneado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular com um tabuleiro fixo
na base, com apoio para três garrafas e gaveta lateral. Tampo superior com duas abas de movimento ascendente e descendente, recortadas em
forma de meia-lua e uma pega torneada ao centro. Corpo assente sobre quatro montantes torneados em forma de balaústre que fixam a parte
superior á base, decorada com gradinha e pináculos torneados com términos em rodas laterais e duas pernas torneadas com términos em rodízios.
Sinais de uso e em razoável estado de conservação.
Dim: 73,3x48x91,5 cm (Fechado)
Dim: 73,3x82,5x91,5 cm (Aberto)
Dim: 77 cm (Altura total com a pega)

Base Licitação: 20 €

CONJUNTO DE CANETAS “WATERMAN” 840

Conjunto constituído por caneta de tinta permanente, esferográfica e edding. Corpos em metal prateado e outros materiais de marca “WATERMAN”
de fabrico francês, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato cilíndrico, decorados por caneladuras verticais facetadas, formando um padrão
geométrico espiralado repetitivo. Tampas amovíveis com inscrições gravadas “WATERMAN - MADE IN FRANCE”. Estojo original forrado
exteriormente a veludo em tons de verde e interiormente a veludo e em tecido em tons de branco com inscrição a dourado “WATERMAN”. Sinais de
uso e em bom estado de conservação.
Dim: 11,6 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 12,3 cm (Esferográfica)
Dim: 12,1 cm (Edding)

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26784
https://serralvesantiguidades.com/lote/26901
https://serralvesantiguidades.com/lote/27013
https://serralvesantiguidades.com/lote/26352
https://serralvesantiguidades.com/lote/26727
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MANTEIGUEIRA DE BORDO RECORTADO 841

Em prata portuguesa com recipiente em vidro translucido moldado e lapidado, trabalho do séc. XX. Recipiente liso de formato circular, assente sobre
base parcialmente lisa, decorada com volutas em relevo intercaladas entre si por fiadas peroladas, encimado por tampa repuxada com a mesma
decoração com término em pomo esférico. Faca lisa e recortada, decorada na pega com volutas em relevo e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 124,2 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 13,6 cm (Base)

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “LOBO” 842

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível a Barcelos, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e policroma em
tons de verde, castanho e preto, representando lobo em pé e em vulto perfeito em posição de observação, assente sobre base de movimento
convexo de formato rectangular ao baixo. Sinais de uso e pequena esbeiçadela numa das orelhas.
Dim: 8x4x8,4 cm

Base Licitação: 15 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 843

Em porcelana moldada, recortada e vazada, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo com duas pegas laterais recortadas e
vazadas em forma de tronco, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, folhas em relevo e complementos a ouro mate, assente sobre base repuxada,
ornada por faixas concêntricas em dégradé. Corpo decorado em vários tons e a ouro sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem com figura
feminina de mãos cruzadas sobre o peito, ladeada arvoredo exuberante. Sinais de uso.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 25 €

TACHO DE SUSPENSÃO 844

Em cobre moldado e batido, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado com duas pegas laterais cravadas com
término em asa articulada em ferro. Sinais de uso.
Dim: 17x35,6 cm

Base Licitação: 20 €

TABULEIRO “ART-DECO” 845

Em madeira de mogno maciço, recortado e moldurado com aplicações em metal prateado e espelho central lapidado, trabalho português do séc. XX.
Corpo em madeira recortada e moldurada de formato oval, encimado com aplicações em metal com grinaldas vegetalistas intercaladas por flores
com duas pegas laterais recortadas e vazadas. Espelho com verso lapidado com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas
e volutas. Sinais de uso.
Dim: 33,8x49,1 cm

Base Licitação: 25 €

ÚLTIMA CEIA DE CRISTO COM MOLDURA EM PRATA PORTUGUESA 846

Em matéria sintética moldada e relevada com moldura em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Placa de formato rectangular ao baixo em matéria
sintética, pintada em tons de prata, representando a última ceia de cristo. Moldura recortada, decorada no topo por medalhão em relevo, ladeado por
volutas recortadas, ornadas interiormente por motivos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas estilizados e caneladuras
transversais de movimento convexo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 28x46,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26961
https://serralvesantiguidades.com/lote/27479
https://serralvesantiguidades.com/lote/26937
https://serralvesantiguidades.com/lote/27755
https://serralvesantiguidades.com/lote/27017
https://serralvesantiguidades.com/lote/26351
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DOIS COPOS “NAPOLEÓNICOS - BACCARAT” PARA WHISKY 847

Em cristal translucido “baccarat”, moldado, lapidado e dourado, trabalhos franceses do séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados a ouro com a
insígnia de Napoleão, encimada por Coroa. Copos marcados na base dentro de círculo [Baccarat]. Sinais de uso.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 20 €

URSO 848

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 13x9,5x22,5 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “PORCA PRENHA” 849

Em faiança oriental moldada, relevada e perfurada, trabalho japonês do séc. XX. Decoração realista e policroma em tons de bege, rosa e negro,
representando porca prenha, deitada em vulto perfeito, Marca por carimbo na base [Made in Japan]. Sinais de uso.
Dim: 6x6,5x12,3 cm

Base Licitação: 15 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 850

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular com tampa amovível, decorada com motivos florais em relevo
sobre fundo batido, ladeados por faixas concêntricas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 128,2 gr.
Alt: 4 cm
Diam: 9 cm

Base Licitação: 50 €

CONJUNTO DE CANETAS PARKER 51 851

Conjunto constituído por caneta de tinta permanente e esferográfica. Corpos em matéria resinosa em tons de negro com tampas em plaqué de or,
marca “PARKER”, modelo 51 Custom F de fabrico inglês, trabalhos dos anos 40/50. Corpos de formato cilíndrico em matéria resinosa em tons de
negro com tampas amovíveis em plaque or com sistema de roscar, decoradas com caneladuras verticais lisas e estriadas com inscrições gravadas
“PARKER - MADE IN ENGLAND - P - 1/10 - 12 CT - R/G”, encimadas por clips recortados. Corpos com inscrições “51 Custom F” e nome
possessório. Estojo original em matéria sintética em tons de negro, castanho e dourado, forrado interiormente a tecido em tons de bege com
inscrição ao centro “PARKER”.
Sinais de uso.
Dim: 13,6 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 13 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 10 €

DOIS BUSTOS DE NATIVOS “ARTE-INDÍGENA” 852

Esculturas em madeira de ébano maciço e entalhado, trabalhos coloniais portugueses do séc. XX. Sinais de uso.
Alt: 19,5 cm (maior)
Alt: 17,5 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26948
https://serralvesantiguidades.com/lote/27043
https://serralvesantiguidades.com/lote/27486
https://serralvesantiguidades.com/lote/27776
https://serralvesantiguidades.com/lote/26726
https://serralvesantiguidades.com/lote/26719
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SEIS COLHERES DE CHÁ 853

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos parcialmente lisos e recortados, percorridos por finas molduras. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 146 gr.
Dim: 12,1 cm

Base Licitação: 50 €

TRAVESSA FACETADA 854

Em faiança portuguesa do Norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XX. Corpo facetado de formato oitavado e de covo acentuado,
decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por faixa
concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas interligados em si, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado,
algumas com mais incidência.
Dim: 29,1x36,5 cm

Base Licitação: 20 €

COVILHETE D. JOÃO VI 855

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XXI. Edição comemorativa dos 200 anos da chegada da família Real
Portuguesa ao Brasil - 7 de Março de 1808-2008. Corpo facetado de formato oitavado, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro
o “Brasão de Armas do Reino unido de Portugal, Brasil e Algarve”, ladeado por faixa concêntrica, encimada por friso geométrico em tons de azul
sobre fundo a ouro. Aba decorada com motivos florais em tons de bordeaux sobre fundo em tons de verde. Marca por carimbo na base. Sinais de
uso.
Marca Nº 42 em uso 2004
Dim: 2,8x20,9x20,9 cm

Base Licitação: 25 €

DECANTER 856

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico, decorado nas
quatro faces com ramagens lapidadas, formando um padrão repetitivo. Rolha facetada de formato esférico. Marcada a ácido na base “Atlantis”.
Sinais de uso.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 20 €

CRUZEIRO COM JESUS CRISTO CRUCIFICADO 857

Em filigrana de prata dourada sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada
crucificada com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito com cendal preso por nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita e
pés justapostos. Escultura aplicada em cruz de filigrana recortada e vazada, decorada com resplendor flamejante, ladeado por volutas e
enrolamentos vegetalistas estilizados, assente sobre base rectangular ao baixo, sobreposta em dégradé com término em pés semiesféricos. Verso
da cruz decorada ao centro por flor com pedra facetada em tons de vermelho. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 104,4 gr.
Dim: 15x6,2x7,3 cm

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “CAMPONESA COM CESTO” 858

Em porcelana moldada, relevada e pintada, fabrico europeu do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostada a tronco
com o braço esquerdo sobre o ventre e com a mão direita sobre a cintura e cesto encanastrado às costas para colocação dos respectivos palitos,
assente sobre base recortada de formato oval. Traja roupagem da época e lenço sobre a cabeça. Decoração vidrada e policroma em vários tons,
pintada à mão. Sinais de uso.
Alt: 9,7 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27443
https://serralvesantiguidades.com/lote/27571
https://serralvesantiguidades.com/lote/27294
https://serralvesantiguidades.com/lote/27016
https://serralvesantiguidades.com/lote/26871
https://serralvesantiguidades.com/lote/27492
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MOSTARDEIRA 859

Em forma de terrina com travessinha, em porcelana moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Decoração estampilhada e policroma em
vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro mate. Sinais de uso.
Dim: 10x8,6x13,5 cm

Base Licitação: 25 €

AZULEJO EMOLDURADO 860

“TRECHO MARÍTIMO” – Azulejo em cerâmica moldada e pintada em vários tons, representando vista marítima com barco de velas hasteadas e
figuras em cenas do quotidiano piscatório, trabalho possivelmente europeu do séc. XX. Sinais de uso e ligeiras falhas na policromia.
Dim: 20,5x20,5 cm (Azulejo)
Dim: 31,3x31,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

TESOURA DE MORRÕES 861

Em prata portuguesa com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XIX. Tesoura com depósito para pavios, decorada no
topo por losango, interligada a hastes com apoios recortados e vazados para os respectivos dedos que permite a abertura e o fecho da tesoura,
assente sobre pináculos torneados com términos esféricos. Sinais de uso e restauros antigos.
Desgastes acentuados nas marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 95,3 gr.
Dim: 4,3x5,1x15,2 cm

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “ELEFANTE” 862

Em faiança portuguesa moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico possivelmente das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com a tromba parcialmente recolhida, assente sobre base de formato rectangular, decorada por faixa com
elementos geométricos, formando um desenho repetitivo. Decoração vidrada e escorrida em vários tons. Sinais de uso, tromba partida e colada.
Dim: 12x5,7x16,5 cm

Base Licitação: 15 €

SEIS CÁLICES DE PÉ ALTO PARA VINHO DO PORTO 863

Em cristal doble em tons de azul e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos ricamente decorados com
motivos florais estilizados, enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos lapidados, assentes sobre fustes facetados com términos em bases de
formato circular. Sinais de uso.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 20 €

COLECÇÃO DE TRÊS FERROS DE ENGOMAR 864

Em ferro e metal amarelo moldado, recortado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados com tampas superiores de
movimento ascendente e descendente para colocação interior do respectivo carvão com fechos frontais e superior com términos em pegas em
madeira maciça torneada e patinada. Dois ferros com as respectivas trempes. Sinais de uso, corrosão do tempo, restauros antigos e uma das pegas
com sinais de xilófagos.
Dim: 19,7x10,5x23 cm (Maior)
Dim: 11x5x14,5 cm (Menor)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27283
https://serralvesantiguidades.com/lote/27603
https://serralvesantiguidades.com/lote/27642
https://serralvesantiguidades.com/lote/27544
https://serralvesantiguidades.com/lote/27346
https://serralvesantiguidades.com/lote/27045
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ANELEIRA 865

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido de formato bojudo de covo acentuado com bordo quadrangular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 99,6 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 11,5 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR DE SENHORA 866

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e ametistas esculpidas em
forma de folha, trabalho português do séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio de ouro com vinte e seis (26) pérolas de cultura, intercaladas por vinte e
cinco (25) ametistas esculpidas em forma de folha. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 24,6 gr.
Compr: 40 cm

Base Licitação: 120 €

COLECÇÃO DE MEDALHAS “TAP AIR PORTUGAL - NAVIGATOR CLASS - TOP
EXECUTIVE” 867

Colecção constituída por oito (8) medalhas em metal prateado, alusivas às embarcações históricas portuguesas que passamos a descrever: {Galeão
Santa Luzia}; {Nau Flor de La Mar}; {Nau Victória}; {Caravela Séc. XV}; {Sta. Tereza}; {S. Gabriel}; {Sta. Catarina do Monte Sinai} & {Galeão S.
Martinho}. Exemplares com estojo original, forrado exteriormente a papel em tons de vermelho e interiormente a seda em tons de branco e veludo
em tons de bordeaux. Sinais de uso.
Diâm: 4,8 cm

Base Licitação: 20 €

ESTOJO COM CANETA DE TINTA PERMANENTE “SHEAFFER” 868

Corpo em matéria resinosa em tons de negro de marca “Sheaffer - 9975 - IMPERIAL” de fabrico americano, trabalho dos anos 70/80. Corpo de
formato cilíndrico com inscrição incisa “Sheaffer`s - Made in U.S.A” com término facetado e sistema de enchimento de roscar. Tampa amovível com
término facetado, decorada por faixa concêntrica dourada, encimada por clipe recortado com inscrição gravada [Sheaffer´s]. Estojo original em
matéria sintética em tons de castanho, forrado interiormente a seda em tons de bege com inscrição em tons de dourado “Sheaffer”. Exemplar sem
certificado de garantia. Sinais de uso e em bom estado de conservação. Não nos responsabilizamos pelo seu correcto funcionamento.
Dim: 13,5 cm

Base Licitação: 15 €

TINTEIRO DE SECRETÁRIA 869

Em madeira de pau-santo maciço recortado, torneado, moldurado e entalhado com depósitos em vidro translucido moldado com aros, tampas e
aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo, encimado por relógio circular, assente
sobre fustes torneados, ladeado por apoio para calendário e dois depósitos em vidro translucido moldado, encimados por aros e tampas em prata de
movimento ascendente e descendente, decoradas com motivos florais em relevo, assente sobre pés de bolacha. Corpo decorado com molduras de
torcidos e tremidos, encimado por cantoneiras e aplicações em prata Portuguesa com motivos florais em relevo. Relógio a funcionar. Sinais de uso,
uma das tampas com ligeira amolgadela e calendário incompleto.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso calculado aprox: 30 gr.
Dim: 21x26,5x36,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27165
https://serralvesantiguidades.com/lote/27814
https://serralvesantiguidades.com/lote/26746
https://serralvesantiguidades.com/lote/27665
https://serralvesantiguidades.com/lote/27023
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PALITEIRO “MÚSICO” 870

Em barro moldurado, relevado, perfurado e pintado, trabalho possivelmente português do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto
perfeito de pernas recolhidas e cruzadas, segurando com ambas as mãos uma guitarra. Rosto de traços bem demarcados com cabeça perfurada
para colocação dos respectivos palitos. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Alt: 10 cm

Base Licitação: 20 €

TINTEIRO 871

Em porcelana moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato quadrangular de cantos facetados, encimado por cinco
recipientes amovíveis, assente sobre aletas recortadas. Corpo decorado em vários tons e a ouro sobre fundo branco com reservas de motivos florais
sobre fundo geométrico, ladeados por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas estilizados. Topo decorado por motivos florais. Sinais de
uso.
Dim: 6,5x14,2x14,2 cm

Base Licitação: 25 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO “REIS JOALHEIROS - PORTO” 872

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixas verticais
incisas, encimadas por friso concêntrico de movimento ondulado, assente sobre base circular repuxada e moldurada. Aba decorada por
enrolamentos vegetalistas, interligados entre si por volutas e motivos florais com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa [Reis,
Joalheiros - Porto].
Peso aprox: 109,4 gr.
Alt: 2,7 cm
Diâm: 14,5 cm

Base Licitação: 50 €

FLOREIRA EM FORMA DE “CISNE” 873

Em porcelana moldada, relevada e dourada da fábrica de Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração realista com ornatos a ouro sobre fundo
branco. Sinais de uso. Marca incisa na base.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Dim: 18x12x23 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 874

Em faiança moldada, relevada e pintada, produção da fábrica de Faianças Artísticas de Bordalo Pinheiro das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX.
Corpo de formato bojudo com término em gargalo repuxado, assente sobre base circular. Decoração sobre vidrado e escorrido em tons de castanho
sobre fundo verde. Marca, letras e numeração incisa [A.Z. – 16?). Sinais de uso e pequena esbeiçadela no bordo superior.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA DE FOLHOS 875

Em vidro soprado em tons de azul, moldado, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários
tons sobre fundo azul, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro, assente sobre base circular.
Sinais de uso.
Alt: 19 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27529
https://serralvesantiguidades.com/lote/27348
https://serralvesantiguidades.com/lote/27213
https://serralvesantiguidades.com/lote/27680
https://serralvesantiguidades.com/lote/27686
https://serralvesantiguidades.com/lote/27732
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TAÇA DE BORDO RECORTADO 876

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, decorado no bordo com caneladuras verticais,
formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 120,9 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 14,3 cm

Base Licitação: 50 €

RELÓGIO DE CAPELA “JUNGHANS” 877

De pequenas dimensões em madeira de pinho maciço, faixeada a pau-santo, fabrico da “Junghans” trabalho alemão do séc. XX. Corpo recortado
em forma de capela com porta central envidraçada, decorada por faixa com enrolamentos vegetalistas sobrepostos, assente sobre base recortada
com a mesma decoração. Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual. Mostrador em chapa encimada por faixa em cartão em
tons de branco com numeração romana a negro. A funcionar mas com paragens. Sinais de uso, falta de um ponteiro e chave omissa.
Dim: 36,4x13,2x24,2 cm

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE CAIXAS DE APAROS E LACRE 878

Constituída por (23) vinte e três caixas em cartão litografado, sendo na sua maioria da célebre industria portuguesa “ZAM”, de Zeferino Alves
Moreira - Porto”, trabalhos portugueses e europeus do séc. XX. Colecção que passamos a descrever: “Industria Portuguesa ZAM - Pena Dr. António
José d´Almeida - Homenagem ao grande tribuno”; “Industria Portugueza - Zeferino Alves Moreira - Pena Marquez de Pombal”; “Industria Portugueza
- Alvaro de Carvalho & Cª - Pedra Rubras - Homenagem ao Dr. Affonso Costa”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena Vascos
da Gama”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena de Portugal”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena
Praça do Porto”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena Comercial”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira -
Pena desportiva com bola na ponta”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena Rápida”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino
Alves Moreira - Pena Alumínio Amarelo”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena Ronde”; “Industria Portuguesa “ZAM” -
Zeferino Alves Moreira - Pena Alumínio Branco”; “Industria Portuguesa “ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Pena sem marca”; “Industria Portuguesa
“ZAM” - Zeferino Alves Moreira - Modelo Nº 20 - Nº 1604 e Nº 2404”; “Stainless Steel Pens - Geo. W. Hughes”; “Dr Alexander Wacker - Gesellschaft
Fur Elektrochemische Industrie G.M. B.H. - Munchen - Prinzregentenstr. 20”, etc. Sinais de uso algumas caixas com desgastes, mas na sua maioria
parte em bom estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

SEIS COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 879

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos parcialmente lisos e recortados, percorridos por finas molduras. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 174,8 gr.
Dim: 12,1 cm (Colher de chá)
Dim: 12,1 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 60 €

DECANTER COMEMORATIVO 880

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato
paralelepipédico de cantos facetados, decorado ao centro por barco estilizado de vela hasteada, ornada com cruz de cristo lapidada com a seguinte
inscrição “Os Portugueses e o Mundo - 1985”. Rolha lapidada e facetada de formato esférico. Marcada a ácido na base (Atlantis). Sinais de uso.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27702
https://serralvesantiguidades.com/lote/27026
https://serralvesantiguidades.com/lote/27068
https://serralvesantiguidades.com/lote/27442
https://serralvesantiguidades.com/lote/26817
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CANÍDEO DA RAÇA “DOG ALEMÃO” 881

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada sentada em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 22,5x7,5x26,5 cm

Base Licitação: 35 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 882

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular com tampa amovível, decorada com cartela central de
formato oitavado, ladeada por faixa concêntrica com rosas em relevo, sobre fundo batido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 122,8 gr.
Alt: 3,3 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 60 €

COLECÇÃO DE SETE ISQUEIROS PARA HOMEM 883

“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal e outros materiais, de marca “SATOLEX - CALCULIGHTER”, modelo HCX 8012, de fabrico japonês,
trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com máquina calculadora e inscrição “Rebelo da cruz”. Exemplar com estojo original e
livro de instruções. Sinais de uso com pedra e pilha omissas.
Dim: 7,6x1,2x3 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal prateado e outros materiais, de marca “MARTIN 9 - GAS - LIGHTER”, fabrico europeu dos anos 70. Corpo
de formato rectangular ao baixo com inscrição publicitária “Tecidos - Malhas - Confecções Hortex”. Inscrição no verso “Martin 9 - Gas - Lighter.
Exemplar com estojo original em cartão litografado. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 3,9x1,2x5,2 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal prateado e outros materiais de marca “WIN - GAS - LIGHTER”, fabrico europeu do séc. XX. Corpo de
formato rectangular ao alto, decorado com gravações estilizadas, encimado por tampa de movimento ascendente e descendente com gravação
publicitária “Hortex”. Exemplar com estojo original e livro de instruções. Sinais de uso e em bom estado de conservação com pedra omissa.
Dim: 5,9x0,8x3,5 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal prateado e outros materiais de marca “KW DAS ZUVERLASSIGE”, de fabrico alemão, trabalho do séc.
XX. Corpo de formato rectangular ao alto de extremidades boleadas, decorado com padrão geométrico. Exemplar com estojo original em cartão
litografado. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 6,8x1,3x3,7 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em matéria sintética em tons de negro com aplicações em metal escovado de marca “IBELO”, trabalho alemão do
séc. XX. Exemplar com estojo original e livro de instruções. Sinais de uso e em bom estado de conservação com pedra omissa.
Dim: 6,8x1,2x2,8 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal prateado escovado e polido de marca “IBELO”, modelo Monopol, trabalho alemão do séc. XX. Corpo de
formato rectangular ao alto, decorado ao centro por globo terreste. Exemplar com estojo original e livro de instruções. Sinais de uso e pedra omissa.
Dim: 4,5x1,2x4,1 cm
“ISQUEIRO PARA HOMEM” – Em metal prateado com aplicações em madrepérola de marca “SAROME - ELEGANCE” - 2868 - Pat. 128011 - A-6,
trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de extremidades arredondadas, decorado ao centro com placas em
madrepérola, formando um padrão geométrico estilizado. Sinais de uso e pedra omissa.
Dim: 3,5x0,7x4,9 cm
Nota: Não nos responsabilizamos pelo correcto funcionamento dos respectivos isqueiros.

Base Licitação: 25 €

DECANTER 884

Em cristal translucido, moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo recortado e espalmado, decorado na frente e verso com
enrolamentos vegetalistas estilizados lapidados com término em gargalo facetado. Rolha recortada, decorada ao centro por flor estilizada, ladeada
por faixa concêntrica com caneladuras recortadas e lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27007
https://serralvesantiguidades.com/lote/26859
https://serralvesantiguidades.com/lote/26722
https://serralvesantiguidades.com/lote/26823
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LAMPARINA PARA CHARUTOS 885

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo repuxado em forma de sino com lamparina central amovível, encimada por tampa semicircular
interligada a corrente lateral, ladeada por três furadores de charutos com términos em pomos torneados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984 e inscrição incisa
[Ourivesaria da Guia].
Peso aprox: 137,7 gr.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 8,2 cm

Base Licitação: 60 €

PALITEIRO “GIRAFA” 886

Em cerâmica moldada, relevada, perfurada e pintada, produção da fábrica de Faianças Artísticas de Bordalo Pinheiro “Arte Bordalo”, das Caldas da
Rainha, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, notando-se um torsão da cabeça para o lado direito em posição
de observação, assente sobre base rectangular ao baixo, decorada com enrolamentos vegetalistas em relevo. Decoração policromada em vários
sobre fundo branco, pintada á mão. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Dim: 13,5x5,6x12,5 cm

Base Licitação: 20 €

PRATO SOPEIRO 887

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em
tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem fluvial com pagodes e muralha, ladeada por rochedos, arvoredo exuberante e motivos
ornitológicos, ladeados por faixa concêntrica com padrão geométrico. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 22,4 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA DE BORDO ONDULADO 888

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas sobre
fundo batido, assente sobre base repuxada de formato circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 150,6 gr.
Alt: 14,4 cm

Base Licitação: 60 €

PAR DE PRATOS DE BORDO RECORTADO 889

Em faiança portuguesa do norte moldada e relevada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados em tons de
azul sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem fluvial com pagode, ladeado por arvoredo exuberante, rochedos, montes, enrolamentos
vegetalistas e passadiço com figuras em cenas do quotidiano. Aba decorada com folhas e volutas sobre fundo esponjado em tons de azul. Sinais de
uso, esbeiçadelas e craquelé no vidrado.
Alt: 2,8 cm
Diâm: 22,1 cm

Base Licitação: 25 €

HIPOPÓTAMO 890

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a boca aberta
em posição de observação. Sinais de uso.
Dim: 16,3x9,5x26,5 cm

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27788
https://serralvesantiguidades.com/lote/27542
https://serralvesantiguidades.com/lote/27624
https://serralvesantiguidades.com/lote/27773
https://serralvesantiguidades.com/lote/27617
https://serralvesantiguidades.com/lote/27041
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DECANTER 891

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo repuxado de formato cónico,
decorado com caneladuras verticais lisas e lapidadas de movimento espiralado, formando um desenho geométrico repetitivo. Rolha facetada de
formato cónico invertido. Marca a ácido na base. Sinais de uso.
Alt: 38 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 892

Em prata Portuguesa, sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Fundo liso de formato circular. Aba decorada com concheados em
relevo, ladeados por volutas, fiadas peroladas e enrolamentos sobre fundo batido. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 171,6 gr.
Diâm: 26 cm
Nota: Inscrição comemorativa gravada e datada no verso.

Base Licitação: 60 €

CAIXA CIGARREIRA “ART-DECO” 893

Em madeira de nogueira maciça com embutidos em madeira de cetim e em pau-santo com aplicações em metal prateado e cobre relevado, trabalho
italiano do séc. XX. Corpo em forma de caixa de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, encimada por
placa cobreada com vista da cidade de Nápoles em relevo, assente sobre pés torneados em metal prateado. Frente com vista parcial da cidade de
Nápoles em relevo com o respectivo vulcão “Vesúvio” em erupção. Laterais com abertura para apoio dos respectivos cinzeiros. Interior com três
suportes em dégradé com sistema de encartar para (36) trinta e seis cigarros, accionado por aletas interiores recortadas em metal e mola. Chapa
frontal e a do topo com a seguinte inscrição em relevo [Rip. Vietata - ME - EM]. Sinais de uso e um dos pés omissos.
Dim: 12x13x23 cm

Base Licitação: 25 €

BUSTO DE MENINA 894

Escultura esculpida em mármore em tons de branco, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Figura de expressão graciosa com véu sobre a cabeça e
manto sobre os ombros, preso por faixa transversal, ornada ao centro por pendente em forma de enrolamento vegetalista, assente sobre base
facetada em alabastro em tons de cinza. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas com mais incidência na base.
Dim: 12,5x12,5x6 cm (Escultura)
Dim: 14,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “CABRA” 895

Em porcelana moldada, relevada e perfurada, fabrico da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está deitada em vulto perfeito em posição de
observação, assente sobre base moldurada. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Sem marca. Sinais de uso,
pescoço partido e colado e orelhas omissas.
Sem marca.
Dim: 8,5x5,8x9,8 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “GALINHA” 896

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX, representando galinha no choco em vulto perfeito. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 56 gr.
Dim: 7,7x2,7x10,2 cm

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26903
https://serralvesantiguidades.com/lote/27777
https://serralvesantiguidades.com/lote/26978
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https://serralvesantiguidades.com/lote/27116
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TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 897

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado,
decorado em tons de azul sobre fundo branco com paisagem fluvial, ladeada por juncos, pagodes, motivos ornitológicos, cerca de jardim, arvoredo
exuberante e passadiço com figuras em cenas do quotidiano oriental. Orla decorada por reservas recortadas, ornadas interiormente com padrão
geométrico. Aba com padrão geométrico, intercalado por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, rodas da lei e volutas. Marca por carimbo a azul
“Staffordshire” no verso da aba. Sinais de uso.
Dim: 31,1x39,7 cm

Base Licitação: 30 €

RELÓGIO DE PAREDE “BOA REGULADORA” 898

Em madeira de castanho maciço, entalhado e patinado, fabrico da “BOA REGULADORA”, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato
arquitectónico com porta frontal envidraçada, decorada com aranhas em metal prateado, formando um desenho geométrico. Topo recortado,
decorado com aplicação em madeira entalhada com enrolamentos vegetalistas e volutas. Máquina de movimento mecânico accionado por corda
manual. Mostrador em metal prateado, ladeado por aro em metal dourado com numeração árabe a negro. Toque de horas e meias horas. Verso
com instruções de bom funcionamento e etiqueta com inscrição “Seles 273. ”A funcionar. Sinais de uso.
Dim: 65,7x14x29,8 cm

Base Licitação: 25 €

CANECA PARA ÁGUA 899

Em cristal translucido moldado e lapidado com monture em casquinha, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo decorado por faixa concêntrica
com motivos geométricos lapidados, ladeados por caneladuras verticais oblíquas. Monture em casquinha, decorada com putis em relevo em
posições de brincar e de dança, ladeados por ramagens com parras e uvas. Mascarão central em relevo, encimado por bocal recortado. Tampa
decorada por faixa concêntrica com ramagens com parras e uvas em relevo, pomo em forma de leão, representado de pé e em vulto perfeito,
apoiado com a pata esquerda sobre cartela recortada. Pega lateral recortada e vazada em forma de tronco com parras e uvas. Sinais de uso e
monture com desgaste.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 25 €

GARÇA “MANUEL ALCINO & FILHOS” 900

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1985.
Peso total aprox: 62,5 gr.
Dim: 8,5x2,7x7 cm

Base Licitação: 65 €

CANÍDEO DA RAÇA “SETTER” 901

Escultura em liga metálica, moldada e patinada, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Dim: 23x7,2x39,5 cm

Base Licitação: 40 €

VITRINA 902

Em madeira de mogno maciço com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com
laterais e portas recortadas e envidraçadas, decoradas com filetes embutidos em madeira de cetim e aplicações em metal dourado, assente sobre
saias com término em pernas recortadas de boa curvatura, ornadas com aplicações em metal patinado com enrolamentos vegetalistas. Interior
compartimentado por prateleira central em vidro. Sinais de uso e algumas aplicações das pernas omissas.
Dim: 131x33,5x64,4 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27608
https://serralvesantiguidades.com/lote/26732
https://serralvesantiguidades.com/lote/26934
https://serralvesantiguidades.com/lote/27137
https://serralvesantiguidades.com/lote/27006
https://serralvesantiguidades.com/lote/27067
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INVULGAR SALVA GOMADA 903

De pequenas dimensões em prata portuguesa moldada e repuxada, trabalho do primeiro quartel do séc. XVIII. Corpo parcialmente liso de formato
circular de covo acentuado, decorada na aba por faixa concêntrica com caneladuras verticais recortadas de movimento côncavo, formando um
padrão gomado repetitivo. Sinais de uso, desgaste acentuado na marca de ourives e fissuras na aba.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-9). Contraste da prata de ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, não
identificado, do primeiro quartel do séc. XVIII. Marca de Ourives com desgastes acentuados não permitindo a sua correcta atribuição.
Peso aprox: 66,2 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 13,7 cm

Base Licitação: 70 €

PARTE DE SERVIÇO DE JANTAR 904

Em faiança portuguesa, moldada e relevada, produção da fábrica Gilman & ctª Sacavém - Lisboa, trabalhos do séc. XX. Este conjunto é constituído
pelas seguintes peças que passamos a descrever: (2) duas terrinas de várias dimensões, (1) uma molheira e (1) um covilhete. Decoração em tons
de azul sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por faixas concêntricas com motivos de arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos. Pomos das tampas em forma de flor. Sinais de uso e manchas de gordura.
Dim: 17x20x30 cm (Terrina maior)
Dim: 11,5x18,5x29,2 cm (Terrina menor)
Dim: 8x15x22,5 cm (Molheira)
Dim: 3,8x13x20,5 cm (Covilhete)

Base Licitação: 25 €

PRATO LADEIRO 905

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, laranja, azul, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro peónias,
ladeadas por arranjos florais, rochedos, enrolamentos vegetalistas e bambus. Orla decorada por faixa concêntrica e friso de movimento ondulado,
encimado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Reinado de
Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, cabelo na frente e verso no vidrado e ínfimas esbeiçadelas no bordo.
Diâm: 22,7 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA “ART-DECO” 906

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por faixas concêntricas lisas em dégradé, assente sobre base circular repuxada.
Sinais de uso, bordo fissurado com pequenas amolgadelas e empenos na base.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 194,7 gr.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 75 €

COLAR DE SENHORA 907

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e fragmentos de turmalina,
trabalho português do séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio de ouro com cinquenta e sete (57) pérolas de cultura, intercaladas por trinta e oito (38)
fragmentos de turmalina. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 19,2 gr.
Compr: 45 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27218
https://serralvesantiguidades.com/lote/27572
https://serralvesantiguidades.com/lote/27280
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CAIXA PARA PÓ-DE-ARROZ 908

Armação em metal amarelo, revestido com placas em madrepérola, fabrico suíço, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com
tampa de movimento ascendente e descendente com espelho interior biselado e tampa com abertura lateral. Exterior revestido a placas recortadas
em madrepérola de formato geométrico, formando um padrão repetitivo. Interior com inscrição gravada [Made in Switzerland]. Sinais de uso e
desgastes no dourado.
Dim: 1,1x6,7x7,7 cm

Base Licitação: 25 €

BENGALA 909

Em madeira exótica torneada com castão em matéria córnea, trabalho português do séc. XIX-XX. Castão liso e torneado, interligado ao bastão com
término em ponteira de metal. Sinais de uso.
Compr: 91,7 cm

Base Licitação: 20 €

DECANTER 910

Em cristal translucido moldado com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e espalmado de formato parcialmente
esférico com inscrição recortada “Whisky”. Bordo exterior encimado por faixas de formato rectangular ao baixo, decoradas por flores em relevo,
ladeadas por volutas e enrolamentos vegetalistas. Rolha espalmada de formato circular, encimada na frente e verso com a letra “Y”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 20 gr.
Dim: 26 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 911

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por caneladuras verticais incisas,
encimadas por concheados em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 190 gr.
Diâm: 26,8 cm

Base Licitação: 75 €

PALITEIRO “CAÇADOR ADORMECIDO” 912

Em vidro em tons de azul moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, encimado por caçador
recostado em vulto perfeito a tronco de árvore, apoiando a cabeça sobre a sua mão direita em posição de dormir, ladeado por espingarda,
enrolamentos vegetalistas, coelho escondido no interior da árvore e ave em relevo. Tronco de árvore perfurado para colocação dos respectivos
palitos. Sinais de uso.
Dim: 7,6x6,6x12,3 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS PORTAS SELOS DE SECRETÁRIA 913

Em madeira maciça lacada a negro, trabalhos chineses do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo, encimado por tampas de movimento
ascendente e descendente, accionadas por dobradiças em metal, decoradas em vários tons e a ouro sobre fundo lacado a negro, representando
paisagem campestre com pagodes, ladeados por montanhas, arvoredo exuberante e figuras em cenas do quotidiano oriental. Interiores
compartimentados de movimento côncavo para apoio dos respectivos selos e ranhura frontal para apoio de canetas. Sinais de uso.
Dim: 3,5x6,8x42,2 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27785
https://serralvesantiguidades.com/lote/27345
https://serralvesantiguidades.com/lote/27014
https://serralvesantiguidades.com/lote/26707
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COLECÇÃO DE COLHERES AVULSO 914

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX, constituída por vinte e três (23) colheres de chá, café e mostarda. Corpos lisos, recortados e
vazados, decorados com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, perolados e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 212,9 gr.
Dim: 8,5 cm (Menor)
Dim: 13,1 cm (Maior)

Base Licitação: 85 €

PALITEIRO “GALINHA A SAIR DO CHOCO” 915

Em faiança portuguesa moldada, relevada e perfurada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de verde, castanho, bege e rosa, representando galinha a sair do choco depois de pôr o ovo, assente sobre base recortada de
formato ovalado. Sinais de uso e esbeiçadela no vidrado na parte inferior do bico.
Dim: 10,5x5,2x9 cm

Base Licitação: 30 €

PIETÁ 916

Escultura de suspensão em barro moldado, relevado e pintado, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A Nossa Senhora está representada sentada
em vulto perfeito, sustentando sobre as suas pernas o corpo inerte de Jesus Cristo, segurando-lhe o ombro com a mão direita e com a mão
esquerda sobre as pernas de Jesus Cristo. Traja túnica e manto sobre a cabeça, decorado a dourado com enrolamentos vegetalistas sobre fundo
negro, assente sobre base facetada, pintada em tons de vermelho. Jesus cristo com pinturas realistas das feridas e chagas. Verso moldado de
movimento côncavo. Sinais de uso, pequenos desgastes na policromia e esbeiçadelas com mais incidência no verso da cabeça da nossa senhora.
Dim: 14x3x6 cm

Base Licitação: 35 €

COMPOTEIRA DE PÉ ALTO 917

Em cristal translucido moldado e gravado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com medalhões recortados, intercalados por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, encimado por tampa
repuxada com a mesma decoração, assente sobre fuste tubular com término em base de formato circular. Pomo da tampa lapidada de formato
esférico.
Sinais de uso.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 918

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por motivos florais e volutas. Orla decorada por moldura recortada de movimento
côncavo e convexo, formando um padrão ondulado repetitivo. Aba decorada com concheados em relevo, intercalados entre si por motivos florais e
volutas com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 170,5 gr.
Diâm: 18,8 cm

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27434
https://serralvesantiguidades.com/lote/27478
https://serralvesantiguidades.com/lote/27513
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PULSEIRA DE SENHORA “TOPÁZIO” 919

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com contas de lápis-lazúli, trabalho português do séc.
XX-XXI. Pulseira enfiada em fio de ouro com quatro (4) contas bojudas, decoradas com caneladuras transversais em relevo, intercaladas por oito (8)
contas de lápis-lazúli com término em fecho de encartar. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 19,2 gr.
Compr: 19,5 cm

Base Licitação: 150 €

PINGALIM 920

Em vários materiais com castão em metal, trabalho possivelmente português do séc. XX. Interior maleável, em matéria animal revestida a papel e fio
sintético encanastrado em tons de castanho, interligado a pega revestida a fio sintético com término em castão de metal prateado de movimento
facetado, decorado com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados. Sinais de uso e defeitos no terminal do pingalim.
Compr: 82,5 cm

Base Licitação: 25 €

PRATO LADEIRO 921

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de castanho esbatido “Rouge de fer” e a ouro da família rosa com flor central, ladeada por faixa
concêntrica com voluta e motivos de arranjos florais. Aba decorada com reservas de motivos florais em tons de rosa e a ouro, ladeadas por
enrolamentos vegetalistas, encimados por faixa concêntrica com elementos geométricos estilizados. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de
uso, cabelo na frente e verso da aba e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 23,2 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 922

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada com concheados
em relevo, ladeados por volutas, perolados e enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido, assente sobre base circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 213,7 gr.
Alt: 6 cm
Diâm: 26,4 cm

Base Licitação: 90 €

PALITEIRO “ZÉ POVINHO” 923

Em terracota moldada, relevada e perfurada, fabrico possivelmente das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. A figura está representada de
cócaras em vulto perfeito com as calças pelos joelhos em posição de defecar, apoiado com o braço esquerdo sobre tronco de árvore, assente sobre
base recortada. Traja camisa desabotoada encimada por jaqueta e chapéu de aba larga sobre a cabeça. Sem policromia. Sinais de uso.
Dim: 15x8,4x8,7 cm

Base Licitação: 30 €

TINTEIRO DE MESA IMPÉRIO 924

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de azul
sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados. Topo perfurado nas extremidades
com dois depósitos amovíveis, encimados por tampas circulares com pomos esféricos espalmados, decoradas em tons de azul sobre fundo branco
com padrão geométrico estilizado, ornado interiormente por perolados. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997.
Dim: 8,5x8,5x15,6 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27816
https://serralvesantiguidades.com/lote/27304
https://serralvesantiguidades.com/lote/27276
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CAMPAINHA DE MESA 925

Em prata portuguesa com campainha em ferro e mecanismo em vários materiais, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular, decorado por
cartela central recortada, encimada ao centro por cavalo rampante sobre faixas concêntricas em dégradé, intercalado por flores estilizadas, assente
sobre base moldurada, interligada a pés recortados em voluta, encimados por enrolamentos vegetalistas em relevo com términos em cabeças de
grifo. Corpo encimado por campainha com botão central que acciona o respectivo mecanismo interior. A não funcionar Sinais de uso, faltas e
defeitos.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 127. Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750/1000 de José Rodrigues Teixeira, registada
em 1870 e usada até 1881. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1001, da segunda metade do séc. XIX.
Peso total aprox: 367,2 gr. (Peso total da armação em prata com a respectiva campainha em ferro e mecanismo interior)
Alt: 12,1 cm
Diâm: 6,8 cm

Base Licitação: 100 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 926

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido, moldado e gravado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de covo acentuado, decorados por
faixas concêntricas com medalhões recortados, intercalados entre si por grinaldas com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados. Corpos
assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

CENTRO DE MESA 927

Grupo escultórico em metal amarelo, moldado, relevado e patinado, encimado por taça em mármore, trabalho europeu do séc. XX. Taça central em
mármore com nuances em tons de cinza sobre fundo rosa, assente sobre putis parcialmente desnudos representados de pé em vulto perfeito de
braços erguidos, assentes sobre base repuxada de formato circular, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas em relevo,
volutas e friso perolado. Sinais de uso.
Alt: 31 cm
Diâm: 30,1 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO ONDULADO 928

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo repuxado de formato circular, decorado ao centro por flores em relevo, ladeadas por friso
concêntrico perolado. Aba decorada por enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por volutas. Bordo decorado por faixas recortadas de
movimento convexo, formando um movimento ondulado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 172,3 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 23,9 cm

Base Licitação: 100 €

PRATO 929

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Vilar de Mouros, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de rosa sobre fundo bege, tendo ao centro paisagem com casario encimado por bandeirolas, ladeado por arvoredo, vegetação
exuberante, aves e frisos concêntricos. Aba decorada por faixa concêntrica, encimada por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso,
craquelê e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 6,4 cm
Diâm: 32,7 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27713
https://serralvesantiguidades.com/lote/27092
https://serralvesantiguidades.com/lote/27010
https://serralvesantiguidades.com/lote/26839
https://serralvesantiguidades.com/lote/27610
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CÉSAR NETTO (1944) 930

“PAISAGEM CAMPESTRE" – Óleo sobre tela, representando vista de caminho, ladeado por pedregulhos, vegetação e arvoredo exuberante. Obra
assinada no canto inferior direito por monograma [Áres]. Pseudónimo de Soáres. Pintura naturalista e que pensamos tratar-se de uma obra feita por
encomenda ao pintor no início da sua carreira e que assinava com o pseudónimo de Soáres. Trabalho emoldurado.
Dim: 46x55 cm (Óleo)
Dim: 655x73,8 cm (Moldura)
Nota: César Netto – Pintor, nasceu na freguesia da Sé, Concelho do Porto, em 1944. Frequentou o curso de pintura e escultura E.A.D.S.R. onde foi
discípulo de Isolino Vaz, António Fernandes e do mestre António Cruz. Possuí uma vasta obra, encontra-se representado em várias colecções
particulares, câmaras municipais e outras entidades públicas.

Base Licitação: 40 €

COLAR DE SENHORA 931

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas em tons de bordeaux, trabalho português do
séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio sintético com vinte e sete (27) elos de formato tubular em ouro, decorados com caneladuras estilizadas,
intercaladas por vinte e seis (26) contas em tons de bordeaux com término em fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total: 19,2 gr.
Compr: 44 cm

Base Licitação: 180 €

FRASCO 932

Em vidro translucido moldado e lapidado, trabalho possivelmente português do séc. XIX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto, decorado em
todas as faces com motivos florais lapidados, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas e frisos perolados com término em gargalo baixo
de formato circular. Sinais de uso.
Dim: 21,5x8x11 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS POTES COM TAMPA 933

Em porcelana chinesa, moldada e relevada, período “Guangxu”, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos bojudos, decorados em tons de azul sobre fundo
branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e aves sobre ramagens em vulto perfeito em posição de observação, ladeados
por faixas concêntricas em tons de castanho, ornadas com ondas e caneladuras incisas. Tampas repuxadas, encimadas por pomos em forma de
cães de foo. Sinais de uso, craquelê no vidrado e tampas com esbeiçadelas acentuadas.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 30 €

ALFINETE COM CAMAFEU 934

Camafeu esculpido em pedra dura em tons de rosa e branco, tendo ao centro “busto de figura feminina em vulto perfeito”, ladeada por aro em ouro
amarelo, sem marcas de garantia, trabalho português dos meados do séc. XX. Aro liso de formato oval, ladeado por faixa concêntrica encordoada.
Aro com travessão no verso e argola de suspensão no topo.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decerto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 7,9 gr.
Dim: 4,8x4 cm

Base Licitação: 200 €

PRATO 935

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a "Coimbra", trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons de azul, amarelo, verde, rosa e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro composição com peixe, ladeado por elementos de
formato geométrico. Aba decorada por faixa concêntrica com motivos geométricos estilizados e friso de movimento ondulado, formando um desenho
repetitivo. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 28 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26890
https://serralvesantiguidades.com/lote/27812
https://serralvesantiguidades.com/lote/27288
https://serralvesantiguidades.com/lote/26315
https://serralvesantiguidades.com/lote/27421
https://serralvesantiguidades.com/lote/27554
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½ SERVIÇO DE CAFÉ “ART-DECO” 936

Em porcelana moldada e relevada da Fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Serviço constituído pelas seguintes peças que passamos a
descrever: (1) uma cafeteira, (1) um açucareiro, (1) uma leiteira e (6) chávenas de café com os respectivos pires. Corpos facetados, decorados por
filetes e faixas concêntricas em tons de prata sobre fundo bege, assente sobre bases repuxadas de formato circular. Marcas por carimbo na base.
Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no bordo interior da leiteira.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 20 cm (Cafeteira)
Alt: 12 cm (Leiteira)
Alt: 11 cm (Açucareiro)
Alt: 5,7 cm (Chávena de café com o respectivo pires)

Base Licitação: 30 €

FLOREIRA DE MESA COM GRADINHA 937

De pequenas dimensões em cristal doble em tons de azul e translucido moldado e lapidado com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-
XX. Corpo bojudo de formato circular, decorado por faixa concêntrica geométrica, intercalado por flores, enrolamentos vegetalistas estilizados e
fiadas com perolados em dégradé lapidados, assente sobre base recortada, decorada por cartelas de formato oval, ladeadas por flores em relevo
com términos em pés recortados, encimados por concheados. Gradinha recortada e vazada, decorada com faixas concêntricas com elementos
geométricos, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso e gradinha posterior.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 513 gr. (Floreira em cristal com a respectiva monture em prata)
Alt: 10,5 cm
Diâm: 14 cm

Base Licitação: 100 €

PAR DE JARRAS E CACHEPÔ 938

De pequenas dimensões em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, produção da fábrica de cerâmica da Constância - Lisboa, trabalhos do
séc. XX. Corpos de formato bojudo, decorados em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro a “Cruz da Ordem de Cristo”, ladeada por
enrolamentos vegetalistas estilizados, intercalados entre si por faixa concêntrica perolada. Marcadas na base [F.ca Constância // Lisboa]. Sinais de
uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 10 cm (Jarras)
Alt: 6 cm (Cachepô)

Base Licitação: 30 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 939

“NATUREZA-MORTA" – Óleo sobre madeira, representando composição de frutos com folhagens, sobre tampo de madeira. Obra não assinada.
Pintura com pequenas faltas e defeitos. Trabalho emoldurado.
Dim: 30,3x37,2 cm (Óleo)
Dim: 44,4x51,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

PAR DE JARRAS DE FOLHOS 940

Em vidro opalino em tons de branco moldado e pintado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato bojudo, decorados em vários tons
sobre fundo branco com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por frisos concêntricos em tons de vermelho, assentes
sobre bases de formato circular. Pintadas á mão. Sinais de uso.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26979
https://serralvesantiguidades.com/lote/27831
https://serralvesantiguidades.com/lote/27335
https://serralvesantiguidades.com/lote/26891
https://serralvesantiguidades.com/lote/27619
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BASE PARA GARRAFA DE QUARTO 941

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com flores estilizadas e
perolas sobre fundo guilhochado. Aba decorada por cartela recortada com términos em enrolamento, ladeada por volutas com flores estilizadas,
motivos geométricos e perolados incisos sobre fundo guilhochado. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-78). Contraste da prata de ensaiador do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, registado
por Guilherme Guedes Mancilha em 1877.01.27, ainda como ensaiador-substituto, cujo original se conserva no Arquivo Histórico da Casa da Moeda.
Datável de 1877-1881. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-515), de Augusto César Trindade Machado, citado em 1887 e
1892, conhecida com contrastes P-78, P-79, P-80, P-81, P-82 e P-83, bem como com a marca de título P-96, datável de 1877-1886. Açucareiro (2),
Alfineteira, apanha-migalhas, bules (3), cafeteiras (2), cálice, castiçais (2) etc.
Peso aprox: 164,4 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 18,4 cm

Base Licitação: 100 €

SERVIÇO DE CHÁ 942

Em casquinha moldada e relevada, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Serviço constituído por: Um (1) bule de chá, um (1) açucareiro e
uma (1) leiteira. Corpos de formato bojudo, decorados por reservas com motivos florais em relevo sobre fundo batido, ladeados por volutas,
enrolamentos vegetalistas e caneladuras verticais em dégradé, assentes sobre bases recortadas e vazadas com volutas intercaladas entre si por
enrolamentos vegetalistas. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Bico recortado, encimado por mascarão com término em cabeça de
águia. Tampas repuxadas, encimadas por pegas em forma de águias de asas abertas em vulto perfeito, assentes sobre ramagens. Sinais de uso.
Alt: 21,5 cm (Bule de chá)
Alt: 20,5 cm (Açucareiro)
Alt: 15 cm (Leiteira)

Base Licitação: 50 €

PULSEIRA DE SENHORA 943

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e contas de lápis-lazúli, trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por três (3) contas de lápis-lazúli. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 8 gr.
Compr: 20,5 cm

Base Licitação: 200 €

DECANTER 944

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da Atlantis, trabalho do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto, decorada
em todas as faces com caneladuras verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo. Rolha de formato circular lapidada e
facetada. Marcada a ácido na base [Atlantis]. Sinais de uso.
Alt: 23 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 945

Em faiança portuguesa moldada e relevada da fábrica de Cerâmica Constância, com as siglas de Maria de Portugal dentro do logótipo, trabalho do
início do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por
enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base repuxada de formato circular, ornada por faixa concêntrica com caneladuras verticais.
Marca por carimbo na base e assinatura do pintor FB. Sinais de uso e esbeiçadela no bordo.
Alt: 32,3 cm
Nota: Leopoldo Battistini só entrará na posse da Fabrica de Cerâmica Constância - Lisboa em 1921. Maria de Portugal tornar-se-á a proprietária
daquela instituição fabril, enquanto herdeira de Battistini, depois da morte do pintor ocorrida no início de 1936. Nessa altura, a ceramista decide
alterar o nome da fábrica para Faiança Battistini de Maria de Portugal.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27220
https://serralvesantiguidades.com/lote/27712
https://serralvesantiguidades.com/lote/27823
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CANECA PARA ÁGUA 946

Em cristal translucido moldado e lapidado com armação em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado por
caneladuras verticais lapidadas, formando um padrão repetitivo. Armação decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo, formando um
padrão gomado repetitivo com bocal recortado. Tampa de movimento ascendente e descendente, decorada com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas gravados, encimada por pomo esférico, ladeado por enrolamentos vegetalistas em relevo. Pega lateral recortada em voluta, encimada
por mascarão em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 240 gr.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 100 €

TRAVESSA OITAVADA 947

Em faiança portuguesa moldada, produção da fábrica de louça de “Sacavém” - Lisboa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular de cantos
facetados e de covo acentuado. Decoração vidrada em tons de negro sobre fundo branco, representando ao centro paisagem fluvial com barcos,
vista de jardim com escultura de cavaleiro assente sobre pedestal, ladeado por motivos florais e elementos arquitectónicos. Aba decorada com
paisagens com casarios, intercaladas por grinaldas de motivos florais. Marca incisa na pasta e por carimbo na base em tons de negro [Fábrica de
Louça de Sacavém]. Sinais de uso.
Dim: 32,2x40,7 cm

Base Licitação: 35 €

DECANTER 948

Em cristal doble em tons de vermelho e translucido, moldado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato geométrico, decorado em
todas as faces com cartela oval, ladeada por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e perolados lapidados. Base decorada por faixas
concêntricas com padrão geométrico, ladeadas por caneladuras verticais lapidadas. Rolha facetada e lapidada de formato esférico. Sinais de uso.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 949

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica com
enrolamentos vegetalistas em relevo. Orla decorada por caneladuras verticais largas e recortadas e movimento côncavo, intercaladas entre si por
fiadas peroladas em relevo. Aba decorada por motivos florais em relevo, intercalados entre si por volutas e enrolamentos vegetalistas sobre fundo
batido com término em bordo recortado. Corpo assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 255,5 gr.
Alt: 7 cm
Diâm: 24 cm

Base Licitação: 100 €

TERNO DE RELÓGIO “ARTE-NOVA” COM CANDELABROS DE DOIS LUMES 950

“TERNO DE RELÓGIO” – Em antimónio “Bronze de Arte” moldado, relevado, recortado, vazado e patinado, trabalhos possivelmente franceses do
séc. XX. Relógio de formato arquitectónico de topo recortado com porta frontal e a do verso envidraçadas, ladeadas por figuras femininas em relevo,
representadas de pé em vulto perfeito, segurando ramagens com ambas as mãos, assente sobre base recortada e vazada decorada com
enrolamentos vegetalistas em relevo, motivos florais e volutas. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Mostrador esmaltado
e pintado em vários tons sobre fundo beije com grinaldas de motivos florais com numeração Romana a negro. Sinais de uso, braço de uma das
esculturas omisso e máquina a não funcionar.
Dim: 47x19,5x27 cm (Relógio)
“CANDELABROS” – Em antimónio “Bronze de Arte” moldado, relevado, recortado, vazado e patinado, trabalhos possivelmente franceses do séc.
XX. Corpos de formato arquitectónico, decorados ao centro por figuras femininas em relevo, representadas de pé em vulto perfeito, ladeadas por
braços recortados e vazados, encimados por arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas, assentes sobre pés de enrolamento. Sinais
de uso e um dos braços partido e colado.
Dim: 37x12x15 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26999
https://serralvesantiguidades.com/lote/27730
https://serralvesantiguidades.com/lote/26822
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ALFINETE DE LAPELA COM PENDENTE EM FORMA DE CAIXA 951

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Alfinete de formato
transversal, cravejado nas extremidades com pedras lapidadas em tons de vermelho, decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas cinzeladas,
encimado ao centro por caneladura semicircular, cravejada por fiadas com (7) sete contas em tons de azul, imitando turquesas, ladeadas por faixas
em dégradé esmaltadas em tons de verde com términos em correntes com mosquetão. Pendente em forma de caixa de formato oval, decorado
frontalmente por busto de figura feminina esmaltada em vários tons sobre fundo azul, ladeada por volutas, cravejadas com (6) seis contas em tons
de azul, imitando turquesas. Verso da caixa, decorada por fivela de movimento oblíquo, ladeada por encordoados guilhochados. Sinais de uso e
marcas de garantia do pendente com desgastes acentuados.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 7,7 gr.
Dim: 0,6x2,9 cm (Alfinete)
Dim: 2,7x1,9 cm (Pendente em forma de caixa)
Dim: 4,7 cm (Altura total do alfinete com o respectivo pendente)

Base Licitação: 230 €

BOMBONIERE 952

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Stephens”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado por faixa
concêntrica com motivos geométricos lapidados, encimados por flores estilizadas, intercaladas por enrolamentos vegetalistas, assente sobre fuste
facetado com término em base circular. Tampa repuxada com a mesma decoração com fuste facetado de formato sextavado. Marca a ácido na base
[Stephens]. Sinais de uso.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 30 €

TRAVESSA OITAVADA 953

Em faiança portuguesa moldada, produção da “Real Fábrica de Sacavém” - Lisboa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular de cantos
facetados e de covo acentuado. Decoração vidrada em tons de castanho sobre fundo branco, representando ao centro paisagem fluvial com barco
de velas hasteadas, vista de jardim com escultura de cavaleiro assente sobre pedestal, ladeado por motivos florais, elementos arquitectónicos e
ponte. Aba decorada com paisagens com casarios, intercaladas por grinaldas de motivos florais. Marca incisa na pasta e por carimbo na base em
tons de castanho [Real fábrica de Sacavém]. Sinais de uso.
Dim: 32,3x40,3 cm

Base Licitação: 35 €

FRUTEIRA COM ASA MÓVEL 954

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por frutos em relevo, assente
sobre pés recortados com términos zoomórficos. Orla decorada por faixas concêntricas em dégradé. Aba parcialmente lisa, decorada com
concheados em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas com término em bordo recortado. Asa móvel em arame de prata, encimada por
travessão vertical. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 214,9 gr.
Alt: 5 cm (Cesto)
Diâm: 21 cm
Dim: 16 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel)

Base Licitação: 110 €

JARRA 955

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo
branco ao gosto da porcelana japonesa dita de “Satsuma” com reservas de paisagens fluviais, pagodes e figuras em cenas do quotidiano Oriental,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas, motivos florais estilizados, padrões geométricos, volutas e complementos a ouro mate, pintada á mão.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947
Alt: 38 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27419
https://serralvesantiguidades.com/lote/27000
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DECANTER 956

Em cristal translucido moldado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo translucido de formato espalmado com verso
parcialmente côncavo, decorado ao centro por nau de velas hasteadas, encimado por rolha bojuda. Marcada a ácido na base (Atlantis). Sinais de
uso.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 35 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 957

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos de
formato oval, cravejados ao centro por (2) quartzos citrinos lapidados, ladeados por faixas concêntricas, cravejadas no seu total com (30) trinta
micropérolas. Sinais de uso, algumas pérolas substituídas e com pequenas faltas e defeitos.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 5,8 gr.
Dim: 2,5x1,3 cm

Base Licitação: 250 €

INVULGAR PANDEIRETA COM PINTURA NA PELE DE CARNEIRA (SÉC. XIX) 958

“MARINHA” – Óleo sobre pele de carneira, apresentado em primeiro plano um barco de pequenas dimensões e um barco de grande porte de velas
hasteadas, com diversas figuras em cena do quotidiano. Em segundo plano vista de terra com dunas e areal. Obra assinada e datada na parte
inferior da pintura [1893 ? J. Sza]. Autor não identificado. Bem interessante este trabalho pintado nesta pandeireta, no seu estado original e muito
bem conservado.
Diâm: 16,8 cm (Óleo)
“PANDEIRETA” – Instrumento musical de percussão, constituída por aro em madeira de formato circular, cujo centro é coberto por uma camada em
pele de carneira. Aro com cinco aberturas de formato oval para aplicação das soalhas metálicas, agregadas aos pares. Contém ainda uma abertura
de formato circular para o dedo polegar. Instrumento bem conservado.
Diâm: 17,5 cm (Pandeireta)
Alt: 4cm (Aro)

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 959

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por medalhões em relevo,
ladeados por volutas, intercaladas por enrolamentos vegetalistas e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 208,8 gr.
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 110 €

PAR DE MESAS DE APOIO A SOFÁ 960

Em madeira de mogno maciço, recortado, entalhado e patinado, trabalhos portugueses do séc. XX. Tampos lisos de formato quadrangular de cantos
recortados que acompanham as linhas da cintura, assente sobre pernas torneadas, decoradas por caneladuras verticais goivadas. Sinais de uso.
Dim: 55,3x45,7x45,7 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26820
https://serralvesantiguidades.com/lote/27171
https://serralvesantiguidades.com/lote/28122
https://serralvesantiguidades.com/lote/27151
https://serralvesantiguidades.com/lote/27700
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SALVA DE BORDO RECORTADO 961

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo acentuado. Orla decorada por caneladuras verticais recortadas de
movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo. Aba decorada com concheados em relevo, ladeados por volutas e perolados em
relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 268,2 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 32,5 cm

Base Licitação: 110 €

CHÁVENA “SALEMA” COM PIRES 962

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpos ricamente decorados em tons de negro com
apontamentos perfilados a vermelho e ouro gravado a ágata sobre fundo branco com grinaldas florais, intercaladas por volutas e borboletas. Pega
lateral recortada e vazada em voluta. Pintada à mão pelo pintor “João Alberto Capucho”. Modelo e decoração criados em 1942. Marca por carimbo
na base e inscrição a ouro [Pintado à mão por João Alberto Capucho 1984]. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 9,5 cm (Chávena com pires)
Diam: 13,3 cm (Pires)

Base Licitação: 40 €

TRAVESSA OITAVADA 963

Em faiança portuguesa moldada, produção da fábrica de louça de “Sacavém” - Lisboa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular de cantos
facetados e de covo acentuado. Decoração vidrada em tons de negro sobre fundo branco, representando ao centro paisagem fluvial com barcos,
vista de jardim com escultura de cavaleiro assente sobre pedestal, ladeado por motivos florais e elementos arquitectónicos. Aba decorada com
paisagens com casarios, intercaladas por grinaldas de motivos florais. Marca incisa na pasta e por carimbo na base em tons de negro [Fábrica de
Louça de Sacavém]. Sinais de uso.
Dim: 32x40,4 cm

Base Licitação: 35 €

LAMPARINA DE CAPELA 964

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Base repuxada de formato circular, decorada por caneladuras verticais lisas e de movimento convexo,
intercaladas por motivos florais gravados, assente sobre pés recortados e vazados, ornados com enrolamentos vegetalistas em relevo com términos
em enrolamento. Base encimada ao centro por suporte recortado em forma de arpa, ornada com motivos vegetalistas com término em apoio circular
para o respectivo recipiente em vidro. Sinais de uso e recipiente central omisso.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-67). Contraste da prata de José Rodrigues Teixeira já como ensaiador definitivo. Figura
da “Chapa grande” e na “Chapa pequena”, arquivadas em 1881 que se conservam no Arquivo Histórico da Casa da Moeda. Datável de c.1877-1881.
Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-287), atribuível a Guilherme Faria Vilaça, citado entre 1887-1896, conhecida com
contrastes – P-61, P-64, P-67, P-79 e P-83, datável de 1870-1886, do toque mínimo de 0,750/1000.
Peso aprox: 198,4 gr.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 120 €

ARCA 965

Em madeira de cânfora maciça, entalhada e patinada, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao baixo com pegas laterais,
ricamente entalhado com paisagem fluvial com pagodes, juncos, arvoredo exuberante e figuras em cenas do quotidiano oriental, assente sobre pés
entalhados. Ferragens recortadas de formato circular em metal dourado, decoradas frontalmente com gravados incisos. Interior com tabuleiro
amovível. Chave original. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 68,6x113x59 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26776
https://serralvesantiguidades.com/lote/26798
https://serralvesantiguidades.com/lote/27729
https://serralvesantiguidades.com/lote/26866
https://serralvesantiguidades.com/lote/26728
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JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 966

Em vidro de Murano doble em tons de rosa e translucido, trabalho italiano do séc. XX. Corpo de formato tubular com término espalmado, decorado
por faixas parcialmente espiraladas em relevo, formando um padrão geométrico repetitivo com término em bordo recortado e estilizado. Etiqueta
com a seguinte inscrição: “Murano - Made in Italy”. Sinais de uso.
Alt: 37,5 cm

Base Licitação: 35 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 967

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por caneladuras verticais
convexas, encimadas por concheados, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados em relevo. Sinais de uso e
amolgadela ao centro.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 322,7 gr.
Diâm: 32 cm

Base Licitação: 120 €

TOCHEIRO D. JOÃO V /D. JOSÉ 968

Em madeira de castanho maciço, torneada, entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII. Fuste torneado em forma de balaústre,
assente sobre base triangular, decorada com concheados encimados por enrolamentos vegetalistas entalhados, ladeados por volutas com términos
em pés de enrolamento. Decoração em tons de vermelho, negro e dourado, pintada á mão. Sinais de uso, restauros antigos, faltas e defeitos.
Alt: 62 cm

Base Licitação: 40 €

PAR DE CUSPIDEIRAS 969

Em cristal em tons de bordeaux moldado, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Cuspideira de formato circular de covo acentuado com
depósito bojudo na base, encimada ao centro por copo amovível. Sinais de uso.
Alt: 12 cm
Diâm: 14,1 cm

Base Licitação: 40 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 970

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada
com concheados em relevo, intercalados entre si por medalhões repuxados de movimento convexo, ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas
e perolados sobre fundo batido, assente sobre base circular. Asa móvel recortada com a mesma decoração em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 296 gr.
Alt: 5,8 cm
Diâm: 28 cm
Dim: 21 cm (Altura total do cesto com a asa móvel)

Base Licitação: 120 €

ESPELHO ESTILO D. JOSÉ 971

Em madeira maciça, recortada, vazada, entalhada, patinada e dourada, trabalho português do séc. XX. Moldura de formato rectangular ao alto,
decorada lateralmente com enrolamentos vegetalistas e volutas, encimada no topo e na base por florão recortado e vazado em forma de concha e
flor, ladeadas por enrolamentos e volutas. Sinais de uso.
Dim: 112x56,3 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26968
https://serralvesantiguidades.com/lote/26704
https://serralvesantiguidades.com/lote/27704
https://serralvesantiguidades.com/lote/27290
https://serralvesantiguidades.com/lote/27771
https://serralvesantiguidades.com/lote/27423
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TERRINA COM TAMPA E PLATEAU 972

Em vidro fosco moldado, relevado, pintado e dourado, trabalho português do séc. XX. Corpo bojudo com pegas laterais recortadas, encimado por
tampa repuxada com pomo recortado em forma de leque, assente sobre plateau circular. Decoração policroma em vários tons sobre fundo fosco
com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas e complementos a ouro. Pintada á mão. Sinais de
uso.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 60 €

CASTIÇAL 973

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fuste tubular, decorado por volutas, encimado por copo bojudo e arandela recortada que serve de
apoio às velas, assente sobre base repuxada de formato circular, decorada por medalhões ovais, interligados entre si por grinaldas florais e
laçarotes em relevo com términos em pés recortados, ornados com enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso, empenos na arandela e amolgadela
entre o fuste e o copo.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 207 gr.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 130 €

ANTÓNIO SOARES DOS REIS (1847-1889) – «MÚLTIPLO» 974

“FLOR AGRESTE” – Escultura em gesso moldado, relevado e patinado a negro de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Escultura
assinada e datada no verso [A. Soares dos Reis - 1878]. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas na policromia.
Alt: 50 cm

Base Licitação: 40 €

ANEL DE SENHORA 975

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa recortada de movimento ondulado, cravejada com (3) três safiras lapidadas, intercaladas entre si por (4) quatro pedras duras lapidadas em
tons de branco. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 2,8 gr.
Med: 23

Base Licitação: 300 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 976

Em faiança portuguesa do Norte moldada, relevada, recortada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval, decorado em tons de azul,
rosa, amarelo e dourado, tendo ao centro ramagens com parras e uvas, ladeadas por frisos concêntricos. Aba decorada com reservas recortadas
interligadas entre si com arranjos florais interiores, ladeados por faixa concêntrica com término em bordo recortado. Sinais de uso, pequenos
desgastes na policromia, esbeiçadelas no vidrado do bordo e defeitos de fabrico.
Dim: 5,4x30,1x36,7 cm

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 977

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por motivos florais,
enrolamentos vegetalistas e volutas cinzeladas, assente sobre pés recortados e vazados. Orla decorada por faixa concêntrica recortada com
enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 254,4 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 21,9 cm

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27715
https://serralvesantiguidades.com/lote/27166
https://serralvesantiguidades.com/lote/27407
https://serralvesantiguidades.com/lote/27175
https://serralvesantiguidades.com/lote/27586
https://serralvesantiguidades.com/lote/27202
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PRATO LADEIRO 978

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, laranja, azul, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por
rochedo, enrolamentos vegetalistas e bambus. Aba decorada por motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Reinado de
Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 23,2 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CUSPIDEIRAS 979

Em cristal em tons de bordeaux moldado, trabalhos possivelmente europeus do séc. XX. Cuspideira de formato circular de covo acentuado com
depósito bojudo na base, encimada ao centro por copo amovível. Sinais de uso.
Alt: 12 cm
Diâm: 14,1 cm

Base Licitação: 40 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 980

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada por volutas em relevo,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox; 266,6 gr.
Diâm: 26,8 cm

Base Licitação: 130 €

NOSSA SENHORA DAS DORES 981

Escultura de pequenas dimensões em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada
sentada em vulto perfeito a olhar para o céu com a mão esquerda sobre o peito e com a direita aberta. Rosto de expressão graciosa de traços bem
demarcados. Traja túnica comprida deixando a descoberto os seus pés, decorada com motivos florais a ouro sobre fundo bordeaux e manto sobre a
cabeça, ornada por resplendor recortado em metal. Manto decorado com enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo negro, caindo em dobras
turgidas, harmoniosamente elaboradas e lenço perfurado sobre o peito, cravejado por punhais. Sinais de uso e dedo polegar da mão esquerda com
faltas e defeitos na policromia.
Alt: 12 cm (Escultura)
Dim: 13,5 cm (Altura total da imagem com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 40 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 982

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas encordoados, intercalados por flores em relevo, assente sobre base repuxada de formato circular. Aba
decorada com medalhões recortados de movimento côncavo e convexo, ladeados por faixas sobrepostas entre si, encimadas por perolados em
relevo, intercaladas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Asa móvel de formato tubular, encimada no topo por cartela recortada. Sinais de
uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 284 gr.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 24 cm
Dim: 23,5 cm (Altura total com a asa móvel em posição vertical)

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27274
https://serralvesantiguidades.com/lote/27293
https://serralvesantiguidades.com/lote/27144
https://serralvesantiguidades.com/lote/27514
https://serralvesantiguidades.com/lote/26964


Leilão Dezembro 2022

Página 200 de 353

CANDEEIRO DE MESA ESTILO “GALLÉ” 983

Réplica em pasta de vidro, moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XX. Fuste em forma de balaústre com término em base circular, encimado
por globo em forma de cogumelo. Corpos decorados em tons de azul, verde e castanho sobre fundo amarelo com motivos florais em relevo,
ladeados por enrolamentos vegetalistas. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 43 cm

Base Licitação: 50 €

PRIMEIRA COLECÇÃO DE MOEDAS EURO EMITIDAS EM PORTUGAL 984

Colecção de moedas euro correntes «BNC», brilhantes não circuladas emitidas em Portugal, constituída por {VINTE SÉRIES}, em Aço de baixo teor
em carbono cobreado, Ouro nórdico, Latão níquel // Níquel revestido com cuproníquel e Cuproníquel // Níquel revestido com latão níquel.
Interessante conjunto numismático, no qual passamos a descrever: [1.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos,
20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2002; [2.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50
cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2003; [3.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro
e 2 euros de 2004; [4.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de
2005; [4.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2005; [4.º
Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2005; [5.º Colecção] – {8
Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2006; [6.º Colecção] – {8 Moedas} - 1
cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2007; [7.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2
cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2008; [8.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5
cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2009; [9.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10
cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2010; [10.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20
cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2011; [11.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50
cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2012; [12.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1
euro e 2 euros de 2013; [13.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros
de 2014; [14.º Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2015; [15.º
Colecção] – {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2016; [16.º Colecção] – {8
Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2017; [17.º Colecção] – {8 Moedas} - 1
cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2018}. Exemplares em carteiras plastificadas da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Nota: Acompanha esta colecção mais (UM CONJUNTO) de moedas «Euro», emitidas em Portugal da série anual FDC (Flor de cunho), emitidas
pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Um estojo cartonado, com {8 Moedas} - 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50
cêntimos, 1 euro e 2 euros de 2019}.

Base Licitação: 60 €

ANEL DE SENHORA 985

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa recortada, cravejada no seu total por (22) vinte e dois diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 3,3 gr.
Med: 22

Base Licitação: 300 €

RELÓGIO DE MESA 986

Em madeira plaqueada e outros materiais folheados a raiz de nogueira com embutidos em madeiras tingidas e aplicações em metal amarelo,
trabalho italiano do séc. XX. Caixa recortada de formato arquitectónico, decorada com volutas e enrolamentos vegetalistas embutidos em madeira
tingida, encimada no topo por puti representado de pé em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos um estandarte, ladeado por pináculos,
enrolamentos vegetalistas, rostos de figuras femininas e motivos florais, assente sobre pés torneados. Porta frontal recortada e envidraçada,
ladeada por monture em metal amarelo, decorada com putis sentados em vulto perfeito a segurar ânforas com uma das mãos. Máquina de fabrico
Alemão de movimento mecânico, accionada por corda manual com inscrição incisa no verso “Germany - 340-020”. Mostrador em liga metálica
dourada, decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo com numeração romana a negro sobre fundo branco e inscrição “Made in
Italy”. Toques de horas, quartos e meias horas. Chave original. A não funcionar. Sinais de uso e a necessitar de limpeza e revisão de relojoeiro.
Dim: 62x11,5x28,2 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27027
https://serralvesantiguidades.com/lote/26356
https://serralvesantiguidades.com/lote/27178
https://serralvesantiguidades.com/lote/26729
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OFICINA EUROPEIA – (SÉC. XVIII) 987

“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” – Óleo sobre tela, representando Cristo crucificado no Monte do Calvário, com o fundo do céu escuro,
sobressaindo a luz intensa sobre o cenário dramático da apresentação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A figura está representada crucificada,
com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito, com barba e cabelos ondulados, caindo em madeixas soltas sobre as costas e ombro
esquerdo, encimada por coroa de espinhos e pés sobrepostos. Cendal esvoaçante sobre a anca com dobras turgidas, preso por corda com nó de
laçada. Cruz encimada no topo por legenda e inscrição a negro “INRI”. Na parte inferior da cruz os atributos alusivos ao tema «Caveira - Serpente -
Ramo com maçã». Ao fundo da parte inferior da cruz, um plano arquitectónico de Jerusalém. Pintura com possíveis restauros antigos, apresentando
algum craquelê na superfície pictórica. Trabalho com moldura recente em madeira dourada.
Dim: 49x38,3 cm (Óleo)
Dim: 54,5x43,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO “JOSÉ ROSAS -PORTO” 988

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato oval de bordo recortado, decorado por faixa concêntrica moldurada, assente
sobre base oval, moldurada em dégradé. Pega lateral recortada e vazada em voluta, finamente moldurada com término em enrolamento. Sinais de
uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937 e inscrição incisa
“J. Rosas & Cª – Porto”.
Peso aprox: 284,1 gr.
Dim: 8,8x10,5x18,5 cm

Base Licitação: 140 €

CHÁVENA 989

Em faiança portuguesa do norte, moldada e relevada, fabrico atribuível a Miragaia ou a Stº António Vale da Piedade, trabalho do séc. XIX.
Decoração em tons de azul sobre fundo branco com paisagem ao gosto oriental com pagodes ladeados por montanhas, arvoredo exuberante, faixas
concêntricas e frisos de movimento ondulado.
Alt: 6,4 cm (Chávena)
Diâm: 3,5x13,9 cm (Pires)
Dim: 7 cm (Altura total da chávena com o respectivo pires)

Base Licitação: 35 €

PRATO LADEIRO 990

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, castanho, laranja “Rouge de fer” e a ouro da família rosa com motivos de arranjos florais, ladeados
por rochedos, enrolamentos vegetalistas, arvoredo e canas de bambu. Aba decorada por duplo friso concêntrico de movimento ondulado, intercalado
por pontas de lança recortadas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 991

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Aba decorada com concheados, intercalados
entre si por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 346 gr.
Diâm: 36,5 cm

Base Licitação: 140 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27305
https://serralvesantiguidades.com/lote/27835
https://serralvesantiguidades.com/lote/27566
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PALITEIRO “PÊRA” 992

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada, perfurada, vidrada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX, representando pêra ladeada por
ramagens, assente sobre base repuxada de formato oval. Decoração vidrada e policroma em tons de verde. Sinais de uso, restauro bem
dissimulado na base e defeitos no vidrado.
Dim: 6,5x6,8x9,2 cm

Base Licitação: 40 €

BULE DE CAFÉ “DALLAH” 993

Em cobre moldado, torneado, recortado e vazado, trabalho islâmico do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso, decorado por faixas batidas com
enrolamentos vegetalistas, encimado por tampa de movimento ascendente e descendente, decorada no bordo exterior por faixas concêntricas,
encimada ao centro por pomo torneado em forma de balaústre com término em bocal recortado. Pega lateral cravada, recortada e vazada em voluta,
encimada por aleta recortada. Sinais de uso acentuados e pequenas amolgadelas.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 60 €

TAÇA “MANUEL ALCINO MOUTINHO” 994

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com caneladuras verticais de
movimento côncavo e convexo, formando um desenho gomado repetitivo, assente sobre base circular moldurada, decorada por faixa concêntrica
perolada.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 2834 de Manuel Alcino de Carvalho Moutinho, registada em 1935, transferida para Manuel Alcino Figueiredo Moutinho em 1936 e
cancelada em 1987.
Peso aprox: 324,7 gr.
Alt: 8,9 cm
Diâm: 15,5 cm

Base Licitação: 140 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 995

Escultura em madeira entalhada e pintada de excelente anatomia e pormenor, trabalho português do séc. XX. A figura está representada crucificada
e morta com a cabeça pendente para o lado direito. Rosto de linhas bem demarcadas com barbas e longos cabelos finamente esculpidos em finas
estrias, caindo em madeixas soltas e onduladas sobre os ombros e costas. Enverga cendal finamente entalhado de movimento esvoaçante sobre a
anca com rico trabalho de drapeado e dobras turgidas, preso por nó de laçada com a ponta pendente sobre a perna esquerda, pés sobrepostos e
pinturas realistas das chagas e feridas. Escultura aplicada a cruz em madeira pintada com marmoreados em tons de azul, percorrida por finas
molduras boleadas com resplendor flamejante e terminais recortados, vazados, entalhados e dourados. Sinais de uso, dedo indicador da mão
direita, flâmula do resplendor e voluta do terminal omissos.
Dim: 23x18,9 cm (Jesus Cristo)
Dim: 99,5x37 cm (Cruz)

Base Licitação: 50 €

BANDEJA COMEMORATIVA DO II CENTENÁRIO DA BIBLIOTECA NACIONAL
(1796-1996) 996

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato quadrangular, decorado a ouro sobre fundo
bordeaux, inspirada na encadernação gravada a ouro de um livro do séc. XVIII, pertencente à Biblioteca Nacional, tendo ao centro o “Brasão das
Armas Reais Portuguesas”, ladeado por faixa concêntrica com volutas encimadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Aba decorada
por faixas esvoaçantes com términos em voluta, intercaladas entre si por motivos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por frisos
concêntricos, encimados por enrolamentos vegetalistas estilizados. Marca e inscrição a ouro no verso [II Centenário da Biblioteca Nacional
(1796-1996)] - Decoração inspirada na encadernação gravada a ouro de um livro do séc. XVIII, pertencente à Biblioteca Nacional - Série Especial.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e Manufactura.
Dim: 26,2x26,2 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27527
https://serralvesantiguidades.com/lote/27551
https://serralvesantiguidades.com/lote/27717
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TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 997

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval, decorado ao centro por cartela oval, ladeada por enrolamentos vegetalistas e
volutas em relevo, assente sobre base repuxada de formato oval. Aba decorada por caneladuras verticais de movimento convexo, intercaladas e
encimadas por motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 312,6 gr.
Dim: 5,4x18,2x28,3 cm

Base Licitação: 150 €

MEALHEIRO 998

Em faiança portuguesa, fabrico das Caldas da Rainha, de José Alves da Cunha Sucessor, trabalho dos finais do séc. XIX. Corpo em forma de
cabeça humana de traços bem demarcados, encimado por barrete com ranhura transversal para colocação das respectivas moedas. Decoração
vidrada e desvidrada em tons de negro, castanho e branco, pintada à mão. Marca incisa na base. “José A. Cunha - Sucessor - Caldas”. Sinais de
uso e pequenas esbeiçadelas no bordo exterior das orelhas e no término do barrete.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 35 €

VÁRIAS PARTES DE FAQUEIRO 999

Em christofle e alpaca, trabalhos do séc. XX. Este faqueiro é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Doze (12) garfos de
carne, doze (12) facas de carne, doze (12) colheres de sopa, dez (10) garfos de sobremesa, doze (12) facas de sobremesa, doze (12) colheres de
sobremesa, doze (12) garfos de peixe, doze (12) facas de peixe, onze (11) colheres de chá e dez (10) colheres de café. Corpos recortados,
decorados por finas molduras, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso e algumas facas de carne a necessitarem de serem fixadas aos cabos.
Dim: 19,7 cm (Garfo de Carne)
Dim: 25,6 cm (Faca de carne)
Dim: 19,8 cm (Colher de sopa)

Base Licitação: 100 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 1000

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por
motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, assente sobre pés recortados e vazados. Aba recortada e parcialmente vazada, decorada com
enrolamentos vegetalistas, intercalados por reservas com motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 296,7 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 30,8 cm

Base Licitação: 160 €

PALITEIRO “HOMEM DO BARRIL” 1001

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de um original do Museu da Vista Alegre - Edição
especial do ano 1993. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão direita o barril que se encontra apoiado sobre o
ombro e o braço esquerdo. Traja calças compridas, deixando a descoberto os seus pés, camisa de mangas arregaçadas sobreposta por colete
abotoado e boina na cabeça. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco e complementos a ouro, pintada á mão. Marca incisa e por
carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca: VA - Manufactura a ouro.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26982
https://serralvesantiguidades.com/lote/27337
https://serralvesantiguidades.com/lote/27733
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MESA DE JOGO 1002

Em madeira de mogno maciço com partes faixeadas a raiz de mogno, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de movimento giratório de formato
rectangular ao baixo de cantos recortados com caixa interior compartimentada. Cintura lisa que acompanha as linhas do tampo, assente sobre pé de
coluna com término em base facetada e pernas recortadas com terminais zoomórficos em metal. Tampo de movimento descendente e ascendente,
forrado interiormente a feltro em tons de verde. Sinais de uso, tampo fissurado e pequenas faltas e defeitos na folha.
Dim: 74x45x91,8 cm (Fechada)
Dim: 71,8x90,6x91,8 cm (Aberta)

Base Licitação: 100 €

PAR DE SALVAS GOMADAS DO “REIS - PORTO” 1003

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular de covo pouco acentuado, decorados com caneladuras verticais de
movimento côncavo e de topo recortado, formando por padrão gomado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marcas de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa
[Reis - Porto].
Peso aprox: 353 gr.
Diâm: 18,7 cm

Base Licitação: 190 €

TERRINA CANTÃO Nº 6 1004

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpo de formato oval com duas pegas laterais entrançadas
com término em base moldurada, assente sobre travessa do mesmo formato. Pomo da tampa recortado em forma de flor. Decoração em tons de
azul e a ouro sobre fundo branco dita “Fountainebleau” com motivos de arranjos florais, encimados por grinaldas trespassadas entre argolas,
ornadas ao centro por motivos florais estilizados, ladeados por faixas concêntricas, ornadas interiormente por estrelas e encordoados. Pintada à mão
pelo pintor “João Alberto Capucho”. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 13x14,6x20,2 cm
Nota: Inscrição a ouro na base “Pintada à mão por João Alberto Capucho”.

Base Licitação: 50 €

PRATO LADEIRO DE BORDO RECORTADO 1005

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, roxo, “Rouge de fer” e a ouro da família rosa, tendo ao centro arranjo floral,
ladeado por bouquets, enrolamentos vegetalistas e faixa concêntrica com volutas recortadas. Aba decorada por reservas recortadas com padrão
geométrico, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e motivos florais. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, cabelo no vidrado da aba e
pequenas esbeiçadelas no bordo.
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 50 €

GALHETEIRO 1006

Em prata portuguesa sem marcas de garantia com duas galhetas em vidro translucido moldado, trabalho do séc. XIX. Base recortada de formato
rectangular ao baixo, decorada por faixa concêntrica perolada, assente sobre pés recortados com términos em enrolamento. Base encimada ao
centro por fuste liso e parcialmente facetado com término em pega recortada e vazada em voluta. Fuste ladeado por dois apoios recortados e
vazados para as respectivas galhetas, decorados por colunas estilizadas, ornadas interiormente por enrolamentos vegetalistas. Galhetas de formato
bojudo em vidro translucido moldado, encimadas por rolhas em forma de pináculos. Sinais de uso e um dos parafusos com a rosca parcialmente
moída.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 391,1 gr.
Dim: 26,7x9x18,3 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26336
https://serralvesantiguidades.com/lote/27103
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PALITEIRO “MANDARIM” 1007

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de um original do Museu da Vista Alegre - Edição
especial do ano 1993. Rosto de traços bem demarcados de olhos amendoados, barbas compridas, orelhas salientes e boina na cabeça com terminal
de formato esférico. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Marca incisa e por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca: VA - Manufactura a ouro.
Alt: 9,5 cm

Base Licitação: 50 €

CAMA ESTILO D. JOÃO V / D. JOSÉ 1008

Em madeira de pau-santo maciço e outras madeiras recortadas, vazadas e entalhadas, trabalho português do séc. XX. Cabeceira recortada e
vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas entalhadas, encimadas ao centro por concheados, assente sobre pernas recortadas de
boa curvatura, decoradas nos joelhos com enrolamentos vegetalistas entalhados com términos em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Dim: 156x161x213 cm (Medida exterior)
Dim: 156x141x195,5 cm (Medida exterior)

Base Licitação: 150 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 1009

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo pouco acentuado, assente sobre pés recortados e vazados. Aba parcialmente
recortada e vazada, decorada por faixa concêntrica com motivos florais em dégradé, ladeados por volutas com términos em enrolamento. Sinais de
uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 434,3 gr.
Alt: 2,7 cm
Diâm: 30,5 cm

Base Licitação: 220 €

POTRO 1010

Escultura em porcelana desvidrada e polida (bisquit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada
sentada sobre as patas traseiras em vulto perfeito, notando-se uma torção da cabeça para o lado direito em posição de observação, assente sobre
base recortada. Sem decoração. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 15x9,9x17 cm

Base Licitação: 50 €

GARRAFA LICOREIRA 1011

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo facetado de formato bojudo, decorado por caneladuras
verticais de topo recortado com motivos geométricos lapidados, encimado junto ao gargalo com argola facetada com término em bocal recortado.
Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 32,7 cm

Base Licitação: 50 €

CENTRO DE MESA 1012

Em prata espanhola com as respectivas marcas de garantia do toque 0,915, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval, constituído por caneladuras
verticais de movimento côncavo e convexo, formando um padrão gomado repetitivo com duas pegas laterais recortadas e vazadas em voluta,
decoradas com enrolamentos vegetalistas em relevo, assente sobre cisnes representados em posição vertical e em vulto perfeito de asas abertas,
término em base oval repuxada, ornada com caneladuras em dégradé de movimento convexo em relevo. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata do toque 0,915/1000, usada na contrataria Espanhola no séc. XX.
Peso aprox: 564,4 gr.
Dim:23x18,5x36 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27667
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MARIA LOUISE ROTHES (1905) 1013

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre tela, com vista de campos agrícolas, postes com videiras, casarios e arvoredo exuberante, provavelmente na
região do Minho. Obra assinada e datada no canto inferior direito [MLRothes // 1946]. Pintura a necessitar de ligeira intervenção de restauro devido
a apresentar algumas falhas na camada pictórica da tela, na parte superior. Pouco vulgar o aparecimento de obras, desta pintora portuense de
pendor naturalista. Trabalho com moldura dourada em madeira e gesso, apresentando ligeiras faltas e defeitos.
Dim: 32,8x48,8 cm (Óleo)
Dim: 54x70 cm (Moldura)
Nota: Maria Louise Rothes – Pintora nascida no Porto a 13 de Dezembro de 1905. Frequentou o Curso de Artur Loureiro e a Academia Silva Porto.
Discípula de Artur Loureiro e Alberto Silva. Concorreu às exposições de Alunas, no Palácio e da Academia, no Salão Siva Porto. Exposições
individuais: Porto - 1954 a 1957; Lisboa -1943. Exposições colectivas: Sociedade Nacional de Belas Artes - 1940, 1941,1942 a 1944. Matosinhos -
1951.
Ref. Biog.Michael Tannock. [pág. 147]// Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 82].

Base Licitação: 75 €

TERRINA COM TRAVESSA 1014

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval com duas pegas laterais entrançadas com
término em base moldurada, assente sobre travessa do mesmo formato. Pomo da tampa recortado em forma de flor. Corpo decorado em tons de
rosa e laranja sobre fundo branco com motivos florais, ladeados por motivos vegetalistas estilizados e faixas concêntricas com padrão geométrico e
complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Dim: 26x21x33,3 cm (Terrina)
Dim: 5,2x31x42 cm (Travessa)
Dim: 27 cm (Altura total da terrina com a respectiva travessa)

Base Licitação: 50 €

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES “ART-DECO” 1015

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fustes recortados em voluta de sessão quadrangular, encimados por arandelas e copos facetados que
servem de apoio às velas, assentes sobre círculos sobrepostos em dégradé com término em bases quadrangulares de cantos facetados. Bases
perfuradas no verso com a possibilidade de passagem de cabo para electrificação. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 738 gr.
Dim: 17,2x10,5x10,5 cm

Base Licitação: 400 €

PAR DE COLUNAS 1016

Em madeira de pau-santo maciço, torneado, entalhado e patinado com aplicações em metal, trabalhos portugueses do séc. XX. Fustes torneados
em espiral, encimados no topo e na base por discos e bolas exuberantes, assentes sobre bases de formato quadrangular, decoradas nas quatro
faces por aplicações geométricas em forma de losangos, encimados por aplicações em metal recortado e vazado, ladeados por molduras de
torcidos e tremidos com términos em pés de bolacha. Topos encimados por tampos de formato quadrangular, ladeados por molduras com
caneladuras entalhadas de movimento oblíquo. Sinais de uso, fissuras na madeira e pequenos defeitos.
Alt: 125,5 cm

Base Licitação: 200 €

SÃO FRANCISCO 1017

Escultura em várias madeiras maciças e entalhadas, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com o
braço esquerdo flectido e com o direito a acompanhar o corpo, apoiado sobre a cintura com a mão esquerda aberta. Rosto de traços suaves e bem
demarcados, ladeados por barbas finamente entalhadas em finas estrias. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de
ponta pendente com três nós, símbolos dos votos da pobreza, castidade e obediência, notando-se um avanço da perna direita, deixando antever as
pontas dos seus pés, calçados por sandálias. Indumentária de dobras turgidas, caindo em pregueados, harmoniosamente elaborados. Sinais de uso,
restauros antigos, faltas e defeitos na base e dos dedos de ambas as mãos.
Alt: 31,4 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27063
https://serralvesantiguidades.com/lote/26833
https://serralvesantiguidades.com/lote/27106
https://serralvesantiguidades.com/lote/27097
https://serralvesantiguidades.com/lote/27627
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PALITEIRO “GALO” 1018

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito
em posição de observação, assente sobre base repuxada de formato oval. Sem decoração. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e restauro na
cabeça e na crista.
Marca Nº 20 em uso 1870-1880.
Dim: 12,5x4,6x7,5 cm

Base Licitação: 50 €

CÓMODA D. MARIA 1019

Em madeira de vinhático maciço, trabalho português do séc. XIX. Tampo de linhas direitas de formato rectangular ao baixo que acompanha as
linhas da caixa, constituída por duas gavetas e um gavetão, decorados por escudetes embutidos e puxadores torneados em madeira de pau-santo,
interligados a saiais recortados e pernas lisas de formato piramidal invertido. Interiores malhetados com fundos posteriores. Sinais de uso.
Dim: 87x57,5x104 cm

Base Licitação: 400 €

ANEL DE SENHORA 1020

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
liso, encimado por mesa transversal, cravejada com (22) vinte e dois diamantes em talhe de baguete. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 5,9 gr.
Med: 23

Base Licitação: 500 €

CENTRO DE MESA COM PLATEAUX 1021

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Floreira de formato bojudo, decorada por caneladuras largas de topo recortado, encimadas por faixa
concêntrica com frutos em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas estilizados. Plateaux com a mesma decoração, assente sobre pés
repuxados de formato circular. Sinais de uso e grade superior omissa.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 455,9 gr.
Dim: 7x16 cm (Floreira)
Dim: 4x29,7 cm (Plateaux)
Alt: 11 cm (Centro de mesa com plateaux)

Base Licitação: 200 €

GARRAFA “APANHA-MOSCAS” 1022

Em vidro translucido moldado, fabrico atribuível á fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato bojudo com gargalo repuxado e
encimado por rolha amovível. Base de interior repuxado com abertura central, permitindo o seu enchimento com vinagre, assente sobre três pés
moldados. Sinais de uso.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27520
https://serralvesantiguidades.com/lote/28092
https://serralvesantiguidades.com/lote/27187
https://serralvesantiguidades.com/lote/26962
https://serralvesantiguidades.com/lote/27563
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CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 1023

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado, vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado ao centro por
flor, ladeada por frisos concêntricos perolados, assente sobre base circular repuxada e moldurada. Aba decorada por volutas em relevo de
movimento ondulado, intercaladas por concheados encimados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Asa móvel em arame de prata,
encimada no topo por cartela recortada, ladeada por volutas em relevo, intercaladas por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 425,8 gr.
Alt: 9.3 cm (Cesto)
Diâm: 32 cm
Dim: 27 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel)

Base Licitação: 220 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 1024

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre madeira, representando vista de campos rurais, casarios, ladeados por arvoredo exuberante e zona
montanhosa. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Alberto Sousa (Porto) • Tendais // 1949]. Trabalho com moldura em madeira
dourada e passe-partout com veludo em tons de verde-escuro.
Dim: 16x21,7 cm (Pintura)
Dim: 32,3x38,4 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos e campestres. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma
impressionante luminosidade e harmonia. Ref. Biog. Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 27].
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol.} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 75 €

GALHETEIRO 1025

Em prata portuguesa com duas galhetes e dois polvilhadores em vidro translucido moldado, facetado e lapidado trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de
formato rectangular ao baixo com armação tubular, interligada entre si, assente sobre pés recortados, decorados com perolados em relevo. Centro
encimado por quatro argolas interiores, interligadas entre si para apoio das respectivas galhetas e polvilhadores com pega tubular no verso em
forma de castão de bengala, decorado por faixas concêntricas, encimadas por caneladuras verticais incisas com término bojudo, decorado por
perolados em relevo. Sinais de uso e uma das galhetas partida e colada, encimada por rolha posterior.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 424 gr.
Dim: 24,5x9,5x25,4 cm

Base Licitação: 180 €

ANEL DE SENHORA “TOUS” 1026

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
liso, encimado por mesa transversal recortada e vazada com os ursinhos da “Tous”, cravejados no seu total com (25) vinte e cinco diamantes em
talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Cabeça de Pelicano - Marca aplicada nos artefactos de ourivesaria importados por entidades não
matriculadas e em artefactos de que se desconhece o responsável pelo fabrico, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 5,4 gr.
Med: 17
Nota: Inscrição incisa no interior do aro “Tous”

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27140
https://serralvesantiguidades.com/lote/27379
https://serralvesantiguidades.com/lote/27285
https://serralvesantiguidades.com/lote/27174
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RELÓGIO DE MESA 1027

Em mármore em tons de rosa com nuances em tons cinza e branco com aplicações em metal patinado, trabalho francês do séc. XX. Corpo
recortado de formato arquitectónico com porta central envidraçada, ladeada por colunas com términos em capitel, assente sobre base recortada e
moldurada. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Verso da máquina com inscrição e numeração incisa [Medaille D´Argent
1855 - Vincenti & Ciª - 3796/8]. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Romana a negro, decorado ao centro por faixa concêntrica
com enrolamentos vegetalistas recortados e vazados. A funcionar mas com paragens. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas, chave omissa e
máquina a necessitar de limpeza e de revisão.
Dim: 28,5x14,2x41 cm

Base Licitação: 100 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 1028

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por faixas verticais de movimento côncavo, encimadas por caneladuras em
relevo, intercaladas por reservas recortadas, decoradas por enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base repuxada e moldurada de
formato circular. Bordo recortado, decorado com concheados em relevo, intercalados por faixas molduradas em dégradé, encimadas por volutas.
Sinais de uso e base amolgada.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 538,6 gr.
Alt: 23,8 cm

Base Licitação: 200 €

ANTÓNIO CARDOSO (1932-2021) 1029

“CHAVES” – Desenho a nanquim sobre papel, com vista da Ponte Romana sobre o Rio Tâmega, ladeada com casarios. Obra assinada e datada no
canto inferior esquerdo [António Cardoso // Chaves • 1960-61]. Bem conservado. Trabalho emoldurado.
Dim: 14x20 cm (Mancha)
Dim: 43,5x38 cm (Moldura)
Nota: António Cardoso [Pinheiro de Carvalho] nasceu em Amarante em 1932. Concluiu o Curso do Magistério Primário em 1951. A sua formação
artística iniciou-se com a frequência da Academia Alvarez (anos 50) e da Escola Superior de Belas Artes do Porto (1965-1966). A sua ligação a
Amarante e ao Museu Amadeo de Souza Cardoso determina o convívio, nos anos 50, com Albano e Victor Sardoeira. Foi através dele que se
realizaram em Amarante exposições de Arte Moderna, organizadas pela Galeria Alvarez e que se realizaram no Porto exposições de Amadeo de
Souza Cardoso, num intercâmbio cultural que se prolongaria tempo fora. É investigador na área da história da arquitectura e da pintura, tendo
publicado numerosos textos e ensaios em catálogos de exposições. Foi responsável científico de importantes exposições na cidade do Porto:
Marques da Silva/Arquitecto 1896/1947 (Casa do Infante, 1986); Casa de Serralves, retracto de uma época (Casa de Serralves 1988); e Aguarelas
de Marques da Silva (Instituto Marques da Silva, 2001). Tem divulgado particularmente a obra de Amadeo de Souza Cardoso, em Portugal e no
estrangeiro, nomeadamente através dos catálogos: Amadeo de Souza-Cardoso e o primeiro modernismo português (Fundação Juan March, 1998).
Uma parte da sua obra de crítica de arte encontra-se reunida no livro: Sínteses = Arte + António Cardoso (Edições Gémeo, 2004). Foi Director do
Museu Amadeo de Souza Cardoso, em Amarante, desde os anos 90 e 2013, tendo sido responsável pelo catálogo da colecção do museu, editado
em 1997. Realizou exposições individuais na Galeria Divulgação, em 1967, no Porto, e no Museu Amadeo de Souza Cardoso, em 1979, em
Amarante. Participou em numerosas exposições colectivas, nomeadamente, nas seguintes: Exposições anuais e itinerantes da Academia Alvarez
(1955-1962); Salões dos Novíssimos (1958-1964); Salões de Arte Moderna da SNBA (1958-61); II Exposição de Artes Plásticas da FCG (1961);
Claro / Escuro, SNBA (1964); XV Exposição Magna da ESBAP (1966); Exposições do Cinquentenário da morte de Amadeo de Souza Cardoso
(1969); Levantamento da Arte do Século XX no Porto, MNSR e FCG (1975); [+] de 20 grupos e episódios do Porto do séc. XX, Galeria do Palácio
(2001); 50 Anos Depois, Galeria Alvarez (2004) e Amarante em Wiesloch, Alemanha (2004). Recebeu o Prémio dos Críticos de Arte para a
Representação Portuguesa na I Bienal de Paris, de 1959. A sua actividade profissional é vasta e invulgar, uma vez que se reparte pelas áreas do
ensino, da investigação histórica e da prática artística. Embora o seu empenho na área das humanidades possa ter ofuscado a sua actividade
artística, António Cardoso nunca deixou de desenhar e de pintar, sendo certo que esta prática continuada que manteve foi, a partir de certa altura,
menos divulgada do que o seu trabalho de professor universitário. Uma edição da Universidade do Porto celebrou a sua dimensão artística através
do livro: 20 Desenhos de António Cardoso (Editora da Universidade do Porto, 2006). As suas obras de pintura, desenho e gravura foram
amplamente expostas e encontram-se representadas em colecções particulares, na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu Municipal Amadeo
de Souza-Cardoso, em Amarante, onde, de resto, a sua intervenção foi crucial. Viajou, conviveu, ensinou. Lutou pela defesa do património, em
particular o amarantino. Homem culto, coleccionador atento e comunicador de excelência, influenciou várias gerações de alunos que ajudou a
formar, da Telescola à FLUP, de onde viria a jubilar-se em 2002. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 36] // Michael
Tannock. [pág. 36-37].

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27020
https://serralvesantiguidades.com/lote/27772
https://serralvesantiguidades.com/lote/27653
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POTE COM TAMPA 1030

Em porcelana da china, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, ricamente decorado em tons de azul sobre fundo branco com flores de lótus, ladeadas
por enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos geométricos, formando um desenho repetitivo. Tampa de formato circular com a mesma
decoração. Sinais de uso.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 75 €

POTE COM TAMPA 1031

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato tubular, profusamente decorado com enrolamentos vegetalistas sobre fundo
batido, ladeados por motivos de arranjos florais, padrões geométricos, volutas e frisos concêntricos recortados, assente sobre base circular,
moldurada em dégradé. Tampa repuxada, decorada com faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas gravados. Pomo da tampa de formato
esférico, envolto por folhas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 542,7 gr.
Alt: 22,5 cm
Diâm: 10 cm

Base Licitação: 250 €

INVULGAR JARRA 1032

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e espalmado, ricamente decorado na frente e
verso com motivos de arranjos florais em vários tons sobre fundo branco, ladeados por ramagens com folhas a ouro perfiladas a vermelho,
encimado por bocal oval, ornado por enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo branco e negro com término em bordo moldurado em dégradé.
Corpo assente sobre fuste moldurado de formato oval com a mesma decoração com término em base rectangular ao baixo. Pegas laterais
recortadas, encimadas por cabeças de figuras femininas em relevo com volutas recortadas no verso em forma de asas, decoradas com ornatos a
ouro. Pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e desgastes no ouro do interior do bordo.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 25,3x10,5x22,5 cm

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 1033

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo de formato circular, decorado por faixa concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas
cinzelados, intercalados por motivos florais e volutas, ladeadas por duplo friso concêntrico guilhochado, assente sobre pés recortados e vazados.
Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 514,1 gr.
Alt: 4,3 cm
Diâm: 24,1 cm

Base Licitação: 200 €

INVULGAR “CASAL DE FIGURAS HOLANDESAS” 1034

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. A figura masculina está representada de pé em vulto perfeito,
trajado com roupagens da época, segurando com ambas as mãos uma bola de neve em posição de brincar, assente sobre base recortada de
formato oval. A figura feminina está representada de pé em vulto perfeito, trajada com roupagem da época com chapéu sobre a cabeça, segurando
com a mão direita um ramo de flores, assente sobre base recortada de formato oval. Decoração policroma em tons de azul sobre fundo branco,
pintada à mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 10,9 cm (Figura masculina)
Alt: 10,7 cm (Figura feminina)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27095
https://serralvesantiguidades.com/lote/26884
https://serralvesantiguidades.com/lote/27051
https://serralvesantiguidades.com/lote/26775
https://serralvesantiguidades.com/lote/27053
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PALITEIRO “COUVE LOMBARDA COM CARACOL” 1035

Em porcelana moldada, relevada, perfurada e pintada, fabrico possivelmente europeu do séc. XX. Corpo em forma de couve lombarda, encimada
por caracol em relevo, assente sobre base circular. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada à mão. Sinais de uso e
esbeiçadela no bordo exterior de uma das folhas.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 9 cm

Base Licitação: 75 €

RELÓGIO DE BOLSO 1036

Caixa em prata suíça com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800/1000, fabrico suíço do séc. XIX-XX. Verso decorado por cartela central
recortada, ladeada por faixa recortada com enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo guilhochado. Tampa interior com as respectivas marcas
de garantia da prata suíça do toque 0,800/1000 e numeração gravada 5 - 401583. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual,
encimada por coroa estriada que permite o acerto das horas. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração romana a negro e inscrição
no topo “Sisteme Roskopf”. A funcionar. Sinais de uso e pequenas amolgadelas no aro da caixa.
Marcas de garantia da prata suíça do toque 0,800/1000. [Tardy - Poiçons d´Argent, pág. 395].
Peso total aprox: 97,7 gr. (Caixa de relógio em prata com a respectiva máquina).
Diâm: 5 cm

Base Licitação: 35 €

PRATO LADEIRO OITAVADO 1037

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, rosa e a ouro com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Aba
decorada com reservas de motivos de arranjos florais, interligadas entre si por grinaldas com flores, enrolamentos vegetalistas, volutas e
complementos a ouro. Reinado de Qianlong (1736-1795) Sinais de uso, cabelo na aba e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 2,7 cm
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “EQUÍDEO A PUXAR CARROÇA” 1038

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX, representando equídeo a puxar carroça, encimada por
pipo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 146,2 gr.
Dim: 8,2X4,8x14,5 cm

Base Licitação: 140 €

MOLHEIRA “CISNE” COM BASE 1039

Em porcelana moldada, relevada e dourada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Molheira em forma de cisne, decoração realista com
pintura a ouro sobre fundo branco, assente sobre base oval de covo acentuado com a mesma decoração, encimada no bordo por faixa concêntrica
com caneladuras de topo recortado em forma de pétalas. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequenos desgastes no ouro da base.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968
Dim: 12x8,9x16 cm (Molheira)
Dim: 4,3x19,8x23,3 cm (Base da molheira)
Dim: 14 cm (Altura total da molheira com a respectiva base)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27535
https://serralvesantiguidades.com/lote/27596
https://serralvesantiguidades.com/lote/27252
https://serralvesantiguidades.com/lote/26770
https://serralvesantiguidades.com/lote/27412
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NOSSA SENHORA 1040

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho popular português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com as
mãos postas em oração. Traja túnica comprida cingida á cintura por cordão com ponta pendente sobre a sua perna esquerda, decorada em tons de
castanho e manto sobre a cabeça em tons de azul, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados com término em base parcialmente
circular. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos na policromia.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 120 €

PALITEIRO “SOLDADO” 1041

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
apoiada sobre a perna esquerda, segurando com ambas as mãos fuste espiralado, encimado por copo bojudo de bordo recortado que serve para
apoio dos respectivos palitos. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 158 gr.
Alt: 18 cm
Diâm: 7,7 cm

Base Licitação: 150 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 1042

Escultura de boa anatomia e pormenor em madeira entalhada, pintada e dourada com resplendor em prata portuguesa sem marcas de garantia,
trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada morta e crucificada com a cabeça pendente para o lado direito. Rosto de traços bem
demarcados com barbas e longos cabelos ondulados, ricamente entalhados em finas estrias, caindo em madeixas soltas sobre as costas e os
ombros. Cendal esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeado e dobras turgidas, preso por corda com nó de laçada com ponta pendente
sobre a perna direita, pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas e feridas. Escultura aplicada sobre cruz em madeira de castanho maciço,
pintado e patinado, decorada por resplendor com flâmulas entalhadas e douradas. Terminais recortados e vazados em madeira entalhada e
dourada, ornados com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Cruz assente sobre base em madeira de castanho, entalhada e pintada
em tons de castanho e a ouro, decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas com
término em pés recortados com enrolamentos. Cruz ornada por resplendor em prata portuguesa sem marcas de garantia, decorada ao centro por
pedraria lapidada em tons de vermelho. Sinais de uso, dedos das mãos e flâmulas do resplendor com faltas e defeitos.
Resplendor em prata, sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2, alínea C.
Dim: 31x24,7 cm (Escultura)
Dim: 109x43 cm (Cruz)

Base Licitação: 170 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 1043

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre placa de madeira prensada, representando vista de casarios, ladeados por campos rurais, pontes,
arvoredo exuberante e zona montanhosa. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Alberto Sousa (Porto) // 47]. Trabalho com moldura em
madeira dourada e passe-partout em tons de creme.
Dim: 16,5x22 cm (Óleo)
Dim: 25x30,4 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos e campestres. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma
impressionante luminosidade e harmonia. Ref. Biog. Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 27].
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol.} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27747
https://serralvesantiguidades.com/lote/26765
https://serralvesantiguidades.com/lote/27743
https://serralvesantiguidades.com/lote/27783
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PALITEIRO “CÃO COM CESTO NA BOCA” 1044

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando um cesto na boca, assente sobre base moldurada de formato rectangular. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com
friso concêntrico a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela na base.
Marca Nº 21 em uso 1881-1921.
Dim: 10x5,2x10,1 cm
Nota: Exemplar idêntico, sem decoração, encontra-se reproduzido em “Jorge Manuel Ferreira // Paliteiros // Vista Alegre”, Edição Caleidoscópio,
2006, página Nº 40. Exemplares idênticos foram vendidos no “I, II, III e IX Leilões Vista Alegre - 1997, 1998, 1999 e 2009”, com os Nºs 83, 196, 218
e 147.

Base Licitação: 100 €

BILHETEIRA 1045

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados com términos em enrolamento. Aba
decorada por caneladuras em dégradé de movimento convexo, encimadas por enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por volutas,
concheados e fiadas peroladas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 525,4 gr.
Alt: 3,6 cm
Diâm: 32,4 cm

Base Licitação: 250 €

PAR DE PRATOS SOPEIROS OITAVADOS 1046

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 4 cm
Diâm: 21,9 cm

Base Licitação: 100 €

PALITEIRO “FIGURA GALANTE COM RAMO DE FLORES” 1047

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, ricamente trajada, segurando na mão esquerda
um ramo de flores, assente sobre plinto facetado, ladeado por gradinha recortada e vazada. Base circular repuxada e moldurada, decorada por faixa
concêntrica com motivos florais em relevo com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 160,4 gr.
Alt: 17,3 cm
Diâm: 8,7 cm

Base Licitação: 160 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 1048

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27517
https://serralvesantiguidades.com/lote/26845
https://serralvesantiguidades.com/lote/27229
https://serralvesantiguidades.com/lote/26759
https://serralvesantiguidades.com/lote/27232
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JORGE BARRADAS (1894-1971) 1049

“RETRATO” – Desenho a tinta-da-china sobre papel, representado busto de figura masculina de contornos estilizados. Obra assinada no canto
inferior esquerdo [JORGE BARRADAS]. Desenho com pequenas marcas de manchas antigas, nas margens dos cortes da folha, devido a aplicação
de fita adesiva. Trabalho emoldurado.
Dim: 10,4x6,6 cm (Desenho)
Dim: 28,3x20,2 cm
Nota: Jorge Nicholson Moore Barradas nasceu em Lisboa a 16 de Julho de 1894 e faleceu a 30 de Junho de 1971. Jorge Barradas foi uma figura
importante do movimento modernista português. A sua actividade foi criadora de uma obra multifacetada: pintura, caricatura, ilustração e cerâmica.
Os seus primeiros anos da sua carreira foram essencialmente marcados pela actividade de ilustrador em revistas e periódicos, seguindo-se o
contacto com a pintura e, mais tarde, com a cerâmica, na qual Jorge Barradas desenvolveu uma obra notável ao longo de quarenta anos. O seu
mérito foi, pela primeira vez, reconhecido em 1937, com a atribuição da Medalha de Ouro na Exposição Internacional de Paris, ao que se seguiu, em
1939, o Prémio Columbano do Secretariado da Propaganda Nacional e, em 1947, o Prémio Sebastião de Almeida. Em Lisboa, na Alameda D.
Afonso Henriques encontram-se ainda baixo relevos da sua autoria e a sua obra pode ser admirada em quase todos os Museus Nacionais e
regionais do país. Está representado em diversos Museus, colecções particulares e Organismos Oficiais. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses. [pág. 175-176-177] // Michael Tannock. [pág. 19].

Base Licitação: 100 €

DOIS PRATOS DE BAIXELA DE BORDO RECORTADO “MONTEIRO & FILHOS -
PORTO” 1050

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos de formato circular e de covo acentuado. Bordos recortados, encimados por
finas molduradas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Monteiro &
Filhos - Porto”
Peso aprox: 848 gr.
Diâm: 24,2 cm

Base Licitação: 340 €

RELÓGIO SABONETE 1051

Caixa dupla em ouro, sem marcas de garantia, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa frontal ricamente decorada ao centro por cartela
recortada, ornada interiormente com paisagem fluvial com casarios, arvoredo exuberante e montanhas, ladeadas por barcos á vela com figuras em
cenas do quotidiano piscatório. Cartela sobre fundo guilhochado, ladeada por faixa concêntrica com motivos florais, intercalados por enrolamentos
vegetalistas e volutas. Tampa do verso com cartela central recortada com monograma possessório interior gravado sobre fundo guilhochado,
ladeado por faixas concêntricas com motivos florais, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Interiores das tampas com numerações
gravadas [12513 - 3698]. Tampa central em metal dourado com inscrições gravadas [Horizontal - 4 Holes Jeweled - 3698]. Mostrador esmaltado
em tons de branco com numeração romana a negro, encimado por aro com vidro de movimento ascendente e descendente com término em argola
de suspensão. Chave original chapeada a ouro. A funcionar. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 42,3 gr. (Relógio com a respectiva máquina e tampa central em metal)
Peso total apro: 3,1 gr. (Chave em metal, chapeada a ouro)
Diâm: 3,9 cm

Base Licitação: 200 €

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 1052

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII. A figura está representada de pé em vulto de braços
entreabertos em posição de elevação, assente sobre nuvens e três anjos alados. Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa, ladeado
por finos cabelos finamente entalhados em finas estrias, caindo em madeixas soltas e onduladas pelos ombros e costas, encimada por coroa
posterior em prata. Enverga túnica comprida cingida á cintura policromada a ouro e manto de movimento esvoaçante pelas costas, decorado com
estrelas estilizadas a ouro sobre fundo azul, caindo em drapeados harmoniosamente elaborados. Escultura assente base rectangular ao baixo de
cantos facetados e moldurada em dégradé, pintada em tons de vermelho e azul. Sinais de uso, desgastes no ouro e na policromia, faltas e defeitos
em ambas as mãos.
Coroa recortada e vazada em prata portuguesa. Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de
Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 6,8 gr.
Dim: 3,7x2,7 cm (Coroa)
Alt: 40 cm (Escultura com base)
Dim: 43,7 cm (Altura total da escultura com base e a respectiva coroa posterior em prata)

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27650
https://serralvesantiguidades.com/lote/26920
https://serralvesantiguidades.com/lote/27058
https://serralvesantiguidades.com/lote/27263
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BILHETEIRA DE GRADINHA 1053

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado por faixa concêntrica com motivos
de arranjos florais gravados, intercalados por enrolamentos vegetalistas e concheados, assente sobre pés recortados e vazados. Gradinha
recortada, vazada e serrilhada com motivos geométricos, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 903,5 gr.
Alt: 3,8 cm
Diâm: 32,5 cm

Base Licitação: 360 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 1054

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos recortados
em voluta, percorridos por finas caneladuras verticais, encimados por faixas transversais sobrepostas em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 9,8 gr.
Dim: 1,9x1 cm

Base Licitação: 350 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 1055

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado dos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,3 cm

Base Licitação: 100 €

PEDRO OLAIO (1903-1997) 1056

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre platex, representando em primeiro plano vista de casarios rústicos com figura feminina em cenas do quotidiano.
Em segundo plano vista de campos verdejantes, casarios e zona montanhosa. Obra assinada e datada no canto inferior direito [P. Olaio – 69].
Trabalho com moldura em madeira dourada.
Dim: 50x39,8 cm (Pintura)
Dim: 65,2x54,7 cm (Moldura)
Nota: Pedro Olaio – Pintor nascido em Coimbra a 16 de Julho de 1903. Distinguiu-se pelos seus quadros de aspectos nocturnos, paisagens e
trechos citadinos. Exposições individuais e colectivas em Coimbra, Porto, Caldas da Rainha, Famalicão, Aveiro, etc. Representado em vários
museus e colecções particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.235] // Michael Tannock. [pág.117].

Base Licitação: 150 €

PULSEIRA DE SENHORA 1057

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo maleável,
decorado com flores em relevo, intercaladas por (8) oito contas em tons de azul, imitando turquesas, ladeadas por caneladuras tubulares com
término em fecho de encartar. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 10,6 gr.
Dim: 0,7x17 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26992
https://serralvesantiguidades.com/lote/27805
https://serralvesantiguidades.com/lote/27235
https://serralvesantiguidades.com/lote/27377
https://serralvesantiguidades.com/lote/27450
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PALITEIRO “EQUÍDEO A PUXAR CARROÇA” 1058

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando equídeo a puxar carroça, encimada por pipo, ladeado por grade e friso encordoado.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 0,925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 170,6 gr.
Dim: 7,5x4,8x15 cm

Base Licitação: 170 €

PAR DE PRATOS LADEIROS OITAVADOS 1059

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas,
ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orlas ornadas com reservas,
intercaladas por flores e padrão geométrico. Abas decoradas por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e pequenos cabelos pouco perceptíveis no vidrado e pequenas
esbeiçadelas nos bordos.
Alt: 2,4 cm
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 100 €

PALITEIRO “PEIXE” 1060

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em forma de peixe com decoração realista, assente sobre base repuxada e recortada,
decorada por algas estilizadas. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos na base.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 185 gr.
Dim: 7,5x8,3x14,6 cm

Base Licitação: 200 €

JOSÉ LUIS DA ROCHA (1945-2016) 1061

“ALADIN 1” – Técnica mista sobre papel, com contornos geométricos e figurativos estilizados. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Z. L.
da Rocha 84]. Trabalho a necessitar de ser fixado ao passe-partout. Emoldurado.
Dim: 67x104 cm (Mancha)
Dim: 81x118,5 cm (Moldura)
Nota: José Luiz da Rocha – Pintor Abstracto Geometrizante, nasceu no dia 2 de Dezembro de 1945, em Oliveira de Azeméis. Estudou Pintura,
tendo frequentado a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, a Escola Superior de Belas-Artes do Porto e o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.
Em 1967, mudou-se para o bairro de Notting Hill em Londres e, posteriormente, para Paris, onde fixou residência a partir de 1971. Frequentou a
EHESS, tendo obtido o Diploma de Estudos Avançados (actual Master 2) em Antropologia Patológica. Também foi professor de artes, leccionando
em várias cidades francesas, e participou em dezenas de exposições coletivas e individuais em diversos países, como França, Grécia, Luxemburgo,
Bélgica, Jugoslávia, Países Baixos, Espanha, Alemanha, Turquia etc... Em 2014, o pintor foi agraciado com a Medalha de Ouro da autarquia de
Oliveira de Azeméis, pelo seu "contributo inestimável" para a promoção do município. Esta homenagem foi recebida com satisfação por José Luiz da
Rocha, expressada na seguinte frase: "Adoro a terra onde nasci e, apesar de viver em Paris, é em Oliveira de Azeméis que continuo a nascer todos
os dias. Dá-me grande satisfação, este reconhecimento pelas pessoas da minha terra — essa cidade luminosa que tenho comigo”. A sua última
exposição, intitulada "Ondulações de Estilo", realizou-se em Junho de 2016, no Museu de Ovar, e apresentou uma amostra das obras produzidas
durante os mais de 50 anos de carreira, caracterizada por um estilo que "muda completamente consoante a fase", segundo palavras de Manuel
Cleto, director do Museu. Faleceu num hospital de Paris na noite de 11 de Setembro de 2016. Está representado em Colecções do Estado, Cento
Pompidou - Paris, Museu de Belas-Artes de Chartres e em diversas colecções particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 63] // Michael Tannock. [pág. 144].

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26757
https://serralvesantiguidades.com/lote/27238
https://serralvesantiguidades.com/lote/27117
https://serralvesantiguidades.com/lote/27657
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ANEL DE SENHORA “ART-DECO” 1062

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata (Joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata),
trabalho português do séc. XX. Aro parcialmente liso com términos recortados em voluta, encimado por fiada vertical e transversal, cravejada no seu
total com (6) diamantes em talhe rosa e (1) uma espinela lapidada ao centro em tons de azul. Sinais de uso, pedra central esbeiçada e um diamante
da fiada transversal omisso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800/1000 e do
toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 7,3 gr.
Med: 11

Base Licitação: 200 €

PAR DE PRATOS BRASONADOS DE SERVIÇO DE BAIXELA DO “REIS - PORTO” 1063

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato circular de covo acentuado, encimados no bordo por faixas concêntricas em
dégradé. Abas decoradas por brasão gravado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marcas de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa
[Reis - Porto].
Peso aprox: 828,7 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 24,4 cm

Base Licitação: 420 €

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO 1064

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito de expressão
terna e graciosa, abençoando com a mão direita e com a esquerda segura o mundo encimado por cruz crucífera. Rosto de traços suaves com
queixo demarcado e olhos amendoados com cabelos ondulados resultando em ondas e caracóis movimentados, encimados por resplendor
flamejante em prata com vidro central lapidado em tons de vermelho. Enverga túnica em seda em tons de beije, decorada com motivos de arranjos
florais e enrolamentos vegetalistas bordados em vários tons. Escultura assente sobre base torneada em madeira, decorada com marmoreados em
vários tons e faixas a ouro e a negro. Sinais de uso, base partida e colada com pequenas faltas e defeitos.
Resplendor sem marcas de garantia – Ao Abrigo do decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 5,5 gr.
Alt: 27,5 cm (Escultura)
Dim: 43 cm (Altura total da escultura com a respectiva base e resplendor)

Base Licitação: 200 €

PRATO / COVILHETE OITAVADO 1065

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com cercas, ladeadas
por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada com reservas, intercaladas por flores
e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de arranjos florais e enrolamentos
vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 24,1 cm

Base Licitação: 100 €

PULSEIRA DE SENHORA 1066

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com pérolas de cultura e fragmentos de jadeíte,
trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por seis (6) pérolas de cultura
e dois (2) fragmentos de jadeíte. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 8,1 gr.
Compr: 20 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26326
https://serralvesantiguidades.com/lote/27104
https://serralvesantiguidades.com/lote/27749
https://serralvesantiguidades.com/lote/27241
https://serralvesantiguidades.com/lote/27822
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ESPEVITADEIRA / TESOURA DE MORRÕES COM BANDEJA 1067

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Tesoura com depósito para pavios, decorada no topo por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em
relevo, interligada a hastes recortadas com a mesma decoração e apoios recortados e vazados para os respectivos dedos que permite a abertura e
o fecho da tesoura, assente sobre pináculos torneados. Tesoura de morrões assente sobre bandeja recortada de formato rectangular ao baixo de
extremidades levantadas e de centro repuxado, decorada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas com
términos em enrolamento, assente sobre pináculos com términos esféricos. Sinais de uso.
Bandeja: Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-29). Contraste da prata do Porto, do toque m ensaiador Pedro José Ferreira,
cujo registo se conserva no Arquivo Histórico da Casa da Moeda. Usado entre 1836-1843. Marca de Ourives do Porto do toque mínimo de
0,750/1000, não identificado, conhecida com contrastes P-29, P-32, P-34, P-35, P36, P-37, P-39, P-40 e P-40/41, datável de 1836-1853. Açucareiros
(3), bules (2), cafeteira, candelabro, castiçais (6), tesoura de morrões etc.
Tesoura de Morrões: Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida (P-38). Contraste da prata do Porto, de possível ensaiador-substituto
mão identificado, atribuível a meados do séc. XIX. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida (P-341), não identificado, conhecida
com contrastes, P-23, P-25, P-29, P-31, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-42, P-45, P-46, P-49, P-51, P-53, P-54, P-54, P-50 e P-61,
datável entre 1810-1877. Açucareiros (3), bandejas para garrafa, bandeja de tesoura de morrões (2), bules (3), cafeteira, caixa, candelabros (6),
castiçais (12) etc…
Peso aprox: 337,8 gr.
Dim: 3,8x5x16 cm (Tesoura de morrões)
Dim: 3,3x12,5x25,2 cm (Bandeja)

Base Licitação: 240 €

PALITEIRO “CARACOL SOBRE RAMAGEM” 1068

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fuste em forma de ramagem, encimada por caracol em vulto perfeito, assente sobre base circular
repuxada e moldurada em dégradé, decorada com enrolamentos vegetalistas gravados com términos em pés recortados em forma de concha.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 212 gr.
Alt: 20 cm
Diâm: 9 cm

Base Licitação: 210 €

CÓMODA ESTILO LUIS XV 1069

Em madeira maciça, aglomerada e facheada a pau-santo, nogueira e outras madeiras de excelente marcenaria portuguesa com aplicações em
metal patinado, trabalho do séc. XX. Tampo recortado e moldurado em pedra mármore em tons de branco com nuances em tons de cinza e
castanho que acompanha o movimento das linhas da caixa, formando bonitas e invulgares curvas assimétricas, constituída por dois gavetões,
terminando em saiais recortados. Corpo ricamente decorado com motivos geométrico, ladeados por frisos e enrolamentos vegetalistas em várias
madeiras, formando um padrão repetitivo. Pernas recortadas de boa curvatura, decoradas com aplicações recortadas e vazadas em metal dourado
com enrolamentos vegetalistas e volutas. Ferragens e escudetes em metal dourado, representando motivos rocaille. Sinais de uso, folhas com
pequenos opados, ínfimas faltas e defeitos e chave omissa.
Dim: 82x57,5x138 cm

Base Licitação: 200 €

FORTUNÉ MOLLOT (1845-1923) 1070

“PAISAGEM MONTANHOSA” – Óleo sobre tela, com vista do lago lungern, no território do cantão de Obwalden na Suíça, ladeado por pastagem
verdejante, arvoredo, bovinos, casarios e montanhas. Obra assinada no canto inferior direito [F. Mollot]. Pintura com dois manchões antigos no
verso da parte superior da tela e os respectivos restauros. Trabalho com interessante moldura francesa em madeira e gesso, a ouro fino e ouro
mate, ricamente ornada com frisos, ramagens florais e vegetalistas, apresentando ligeiras faltas e defeitos.
Dim: 62x92 cm (Óleo)
Dim: 80x110,5 cm (Moldura)
Nota: Fortuné Mollot – Pintor nascido em Lyon em 1845, faleceu em Saint-Boniface em 1923. Mollot emigrou para Fannystelle (Manitoba) em 1889
com sua família.  Filho de um comerciante, Fortuné Mollot havia-se resignado a adoptar a profissão de seu pai, mas, ficando paraplégico após cair
de um cavalo em 1868, conseguiu retornar ao seu primeiro amor, a pintura. No Petit Séminaire des Minimes, em Lyon, fez durante um ano um curso
de desenho ministrado pelo pintor Pierre Bonirote (1811-1891), professor da Escola de Belas Artes de Lyon. Durante a sua convalescença, quando
podia deslocar-se com mais facilidade, Fortuné Mollot passou alguns meses no estúdio de Louis Guy, em Lyon (provavelmente Jean-Baptiste-Louis
Guy, 1824-1888, pintor, gravador e escultor). Ele participou assiduamente do Salão de Pintura anual organizado pela Sociedade dos Amigos das
Artes de Lyon. Diz-se que o artista enviava uma tela para lá todos os anos. As suas obras são pouco conhecidas e bastante invulgar o seu
aparecimento no mercado das artes, pois os seus descendentes em Winnipeg e Ontário, preservaram as suas pinturas (cerca de 1884), com
diversos géneros, incluindo paisagens.

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27212
https://serralvesantiguidades.com/lote/26756
https://serralvesantiguidades.com/lote/26910
https://serralvesantiguidades.com/lote/26898
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PULSEIRA DE SENHORA 1071

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e pérolas de cultura, trabalho português do séc. XX-
XXI. Corpo constituído por elos recortados e vazados interligados entre si, intercalados por seis (6) novelos e sete (7) pérolas de cultura. Sinais de
uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 10,6 gr.
Compr: 21,5 cm

Base Licitação: 200 €

AÇUCAREIRO 1072

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado na frente verso com reservas recortadas com
cartela central, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, assente sobre base circular repuxada, ornada por faixa concêntrica com
a mesma decoração gravada. Tampa repuxada, decorada com enrolamentos vegetalistas, encimados por motivos florais em relevo com término em
pomo torneado em forma de pináculo. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, encimadas por motivos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 896 de Augusto César Trindade Machado, registada em 1887 e já cancelada.
Peso aprox: 877,8 gr.
Alt: 24 cm
Diâm: 15,5 cm

Base Licitação: 350 €

BUSTO DE MENINA 1073

Em mármore esculpido, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Escultura em mármore branca esculpida, representando busto de menina com a cabeça
apoiada sobre o braço e a mão direita, segurando o livro com as letras do abecedário com a mão esquerda, assente sobre base em alabastro em
tons cinza de formato rectangular ao baixo de cantos facetados. Sinais de uso.
Alt: 20 cm (Escultura)
Dim: 22,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 75 €

PLACA EM BRONZE ALUSIVA À MITOLOGIA 1074

“VÊNUS E ADÓNIS!” – Placa em bronze moldado, relevado e patinado, de formato rectangular ao baixo, trabalho europeu do séc. XIX-XX.
Tema mitológico apresentando provavelmente esta bela cena alusiva a Vénus e Adónis, segundo uma obra do pintor francês François Boucher,
considerado o maior artista decorativo da época. A representação em relevo da placa em bronze, mostra-nos em primeiro plano o jovem amante em
posição apressado atrás da deusa do amor e em segundo plano já na penumbra as duas personagens já se encontram aconchegados sobre a
vegetação e junto a árvore exuberante. Bronze com uma bela patine. Sinais de uso e bem conservado. Trabalho com moldura em madeira de
castanho.
Dim: 9,2x17,8 cm (Bronze)
Dim: 15,7x24,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

PALITEIRO “MENINA ENCIMADA POR BOLA” 1075

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando sobre o ombro esquerdo fuste bojudo, ladeado por volutas e cabeças de figuras femininas, encimadas por bola de topo perfurado para
colocação dos respectivos palitos. Escultura assente sobre base cónica invertida, decorada por faixa concêntrica com caneladuras oblíquas em
relevo, término em pés recortados e vazados em voluta, ornados com enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 230,4 gr.
Alt: 22,5 cm

Base Licitação: 230 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27826
https://serralvesantiguidades.com/lote/27209
https://serralvesantiguidades.com/lote/26935
https://serralvesantiguidades.com/lote/28116
https://serralvesantiguidades.com/lote/26764
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GARRAFA LICOREIRA “VAL ST LAMBERT” 1076

Em cristal doble em tons de verde e translucido, moldado, facetado e lapidado, fabrico de “Val St Lambert”, trabalho francês do séc. XX. Corpo de
formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com padrão geométrico com flores interiores lapidadas, encimada por caneladuras lapidadas com
término em gargalo facetado. Rolha bojuda com a mesma decoração. Marcada na base por extenso (Val St Lambert). Sinais de uso.
Alt: 41 cm

Base Licitação: 50 €

ANTÓNIO CARDOSO (1932-2021) 1077

“SÉRIE DEPOIS DE FINISTERRA” – Acrílico sobre tela de feições geométricas e abstractizantes. Obra assinada e datada no verso da tela
[António Cardo! • // 2008]. Este trabalho vem referenciado no catálogo, com o título [EVOCAÇÃO A ANTONIO CARDOSO]. Exposição realizada na
“Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L. - Porto 7 Novembro 6 Outubro 2018, [Pág. 31]. Bem conservado. Trabalho com moldura
lacada em tons cinza-escuro.
Dim: 24x18 cm (Acrílico)
Dim: 39x33 cm (Moldura)
Nota: António Cardoso [Pinheiro de Carvalho] nasceu em Amarante em 1932. Concluiu o Curso do Magistério Primário em 1951. A sua formação
artística iniciou-se com a frequência da Academia Alvarez (anos 50) e da Escola Superior de Belas Artes do Porto (1965-1966). A sua ligação a
Amarante e ao Museu Amadeo de Souza Cardoso determina o convívio, nos anos 50, com Albano e Victor Sardoeira. Foi através dele que se
realizaram em Amarante exposições de Arte Moderna, organizadas pela Galeria Alvarez e que se realizaram no Porto exposições de Amadeo de
Souza Cardoso, num intercâmbio cultural que se prolongaria tempo fora. É investigador na área da história da arquitectura e da pintura, tendo
publicado numerosos textos e ensaios em catálogos de exposições. Foi responsável científico de importantes exposições na cidade do Porto:
Marques da Silva/Arquitecto 1896/1947 (Casa do Infante, 1986); Casa de Serralves, retracto de uma época (Casa de Serralves 1988); e Aguarelas
de Marques da Silva (Instituto Marques da Silva, 2001). Tem divulgado particularmente a obra de Amadeo de Souza Cardoso, em Portugal e no
estrangeiro, nomeadamente através dos catálogos: Amadeo de Souza-Cardoso e o primeiro modernismo português (Fundação Juan March, 1998).
Uma parte da sua obra de crítica de arte encontra-se reunida no livro: Sínteses = Arte + António Cardoso (Edições Gémeo, 2004). Foi Director do
Museu Amadeo de Souza Cardoso, em Amarante, desde os anos 90 e 2013, tendo sido responsável pelo catálogo da colecção do museu, editado
em 1997. Realizou exposições individuais na Galeria Divulgação, em 1967, no Porto, e no Museu Amadeo de Souza Cardoso, em 1979, em
Amarante. Participou em numerosas exposições colectivas, nomeadamente, nas seguintes: Exposições anuais e itinerantes da Academia Alvarez
(1955-1962); Salões dos Novíssimos (1958-1964); Salões de Arte Moderna da SNBA (1958-61); II Exposição de Artes Plásticas da FCG (1961);
Claro / Escuro, SNBA (1964); XV Exposição Magna da ESBAP (1966); Exposições do Cinquentenário da morte de Amadeo de Souza Cardoso
(1969); Levantamento da Arte do Século XX no Porto, MNSR e FCG (1975); [+] de 20 grupos e episódios do Porto do séc. XX, Galeria do Palácio
(2001); 50 Anos Depois, Galeria Alvarez (2004) e Amarante em Wiesloch, Alemanha (2004). Recebeu o Prémio dos Críticos de Arte para a
Representação Portuguesa na I Bienal de Paris, de 1959. A sua actividade profissional é vasta e invulgar, uma vez que se reparte pelas áreas do
ensino, da investigação histórica e da prática artística. Embora o seu empenho na área das humanidades possa ter ofuscado a sua actividade
artística, António Cardoso nunca deixou de desenhar e de pintar, sendo certo que esta prática continuada que manteve foi, a partir de certa altura,
menos divulgada do que o seu trabalho de professor universitário. Uma edição da Universidade do Porto celebrou a sua dimensão artística através
do livro: 20 Desenhos de António Cardoso (Editora da Universidade do Porto, 2006). As suas obras de pintura, desenho e gravura foram
amplamente expostas e encontram-se representadas em colecções particulares, na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu Municipal Amadeo
de Souza-Cardoso, em Amarante, onde, de resto, a sua intervenção foi crucial. Viajou, conviveu, ensinou. Lutou pela defesa do património, em
particular o amarantino. Homem culto, coleccionador atento e comunicador de excelência, influenciou várias gerações de alunos que ajudou a
formar, da Telescola à FLUP, de onde viria a jubilar-se em 2002. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 36] // Michael
Tannock. [pág. 36-37].

Base Licitação: 200 €

ALFINETE DE LAPELA COM PENDENTE EM FORMA DE CAIXA 1078

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Alfinete de formato
circular, encimado por friso concêntrico perolado, ladeado por aro recortado e vazado com volutas e caneladuras oblíquas com términos em
enrolamentos vegetalistas, cravejado no seu total com (9) nove contas em tons de azul, imitando turquesas e (14) catorze micropérolas. Interior com
pintura de figura feminina pintada em vários tons sobre placa em matéria sintética, protegida por vidro. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 12,3 gr.
Dim: 3,8x3,3 cm

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26812
https://serralvesantiguidades.com/lote/27654
https://serralvesantiguidades.com/lote/27420
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PAR DE CASTIÇAIS DE PIANO “MANUEL ALCINO DE CARVALHO MOUTINHO” 1079

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes em forma de coluna, decorados por caneladuras verticais côncavas e convexas, encimadas por
capitéis ornados por flores estilizadas em relevo e enrolamentos com arandelas recortadas e copos interiores que servem de apoio às velas. Fustes
assentes sobre bases repuxadas de formato quadrangular, molduradas em dégradé, encimadas por faixas concêntricas peroladas.
Sinais de uso e desgastes nas marcas de garantia.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 2834, de Manuel Alcino de Carvalho Moutinho, registada em 1935, transferida para Manuel Alcino Figueiredo Moutinho em 1936 e
cancelada em 1987.
Peso aprox: 863,7 gr.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 400 €

JARRA “DAUM - NANCY” 1080

Em pasta de vidro, moldado e relevado, trabalho francês do séc. XX. Corpo bojudo, decorado em tons de castanho com nuances em tons de roxo,
amarelo e laranja sobre fundo fosco com motivos florais, ladeados por ramagens e enrolamentos vegetalistas. Marcada frontalmente [Daum -
Nancy]. Sinais de uso e desgastes.
Alt: 10,5 cm
Diâm: 16 cm

Base Licitação: 50 €

TAÇA DE OFERENDAS 1081

Em laca com incrustações em madrepérola, trabalho possivelmente da Birmânia do séc. XIX. Taça facetada de formato circular de covo acentuado,
pintado interiormente em tons de bordeaux, assente sobre base facetada. Corpo ricamente decorado com incrustações em madrepérola com
arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por motivos ornitológicos, estrelas e elementos estilizados com términos em frisos
concêntricos. Sinais de uso, faltas e defeitos.
Dim: 18,3 cm
Diâm: 33,5 cm

Base Licitação: 100 €

PALITEIRO “CERVO” 1082

Em prata portuguesa, trabalho XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação, ladeado por flor perfurada
para colocação dos respectivos palitos. Escultura assente sobre base circular repuxada, decorada com enrolamentos vegetalistas e perolados
incisos com términos em pés recortados e vazados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 239,7 gr.
Alt: 13,5 cm
Diâm: 12,2 cm

Base Licitação: 240 €

PAR DE MOSTARDEIRAS 1083

De pequenas dimensões em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpos bojudos de formato circular,
decorados sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo no interior vista de jardim com
cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas, assentes sobre pernas
recortadas. Decoração exterior com reservas recortadas com flores interiores, ladeadas por padrão geométrico e enrolamentos vegetalistas,
intercalados por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 8 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26981
https://serralvesantiguidades.com/lote/26930
https://serralvesantiguidades.com/lote/27225
https://serralvesantiguidades.com/lote/27130
https://serralvesantiguidades.com/lote/27249
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RELÓGIO DE BOLSO “LONGINE” 1084

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (14k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585‰, trabalho suíço do séc. XX. Tampa do
verso com cartela central, ladeada por faixa concêntrica guilhochada com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585‰, com inscrição central
gravada [Longines +EFCº+] e numeração 3194758. Tampa interior com inscrição [Longines - Grands Prix - Paris - Anvers - Paris - Milan -
Berne], com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585 e numeração 3194758. Máquina de movimento mecânico accionada por corda
manual, encimada por coroa que permite o acerto das horas e inscrições interiores [Longines - 3194758]. Mostrador em tons de branco com dupla
numeração árabe em tons de negro e vermelho com mostrador dos segundo às seis horas e inscrição a negro no topo “Longines”. A funcionar.
Sinais de uso e desgastes no ouro da coroa.
Peso total aprox: 61,7 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina).
Marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,585/1000 – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Diâm: 4,6 cm

Base Licitação: 200 €

BANDEJA DE BORDO RECORTADO 1085

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo pouco acentuado. Aba
encimada por faixa concêntrica recortada, decorada com concheados em relevo, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas com término em
bordo recortado. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 1.042,7 gr.
Diâm: 36,2 cm

Base Licitação: 420 €

NOSSA SENHORA COM MENINO JESUS 1086

Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada de grande gestualismo e pormenor, trabalho português do séc. XVIII. A figura está
representada sentada em vulto perfeito sobre nuvens e quatro cabeças de anjos alados, segurando com a mão esquerda o Menino Jesus. Rosto de
traços bem demarcados de expressão terna e graciosa, ladeado por cabelos finamente entalhados, caindo sobre os ombros e costas, encimados por
véu e resplendor flamejante em prata, decorado ao centro por faixa concêntrica repuxada com volutas em relevo com término em vidro lapidado em
tons de vermelho. Apresenta-se ricamente trajada por túnica comprida cingida á cintura com movimentos drapeados, ricamente decorada em tons
de vermelho, azul e a ouro com motivos florais estilizados e volutas. Manto sobre as costas com pregueados harmoniosamente elaborados e faixa
apanhada á frente com o braço esquerdo com ponta pendente de movimento esvoaçante. O Menino Jesus está representado sentado em vulto
perfeito com a mão esquerda sobre o peito. Escultura assente sobre base rectangular ao baixo, moldurada em dégradé, decorada com
marmoreados em tons de azul. Sinais de uso, desgastes na policromia e no ouro, Nossa Senhora com falta do verso da cabeça e da respectiva
mão, rosto e braço do Menino Jesus.
Resplendor: Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 36,2 gr.
Dim: 12,2x8 cm (Resplendor)
Alt: 35 cm (Escultura)
Dim: 43 cm (Escultura com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 250 €

ANTÓNIO MENDES DA SILVA [1903-1987] 1087

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre platex, representando vista de casa solarenga com capela, ladeada por rua e arvoredo exuberante. Obra
assinada no canto inferior direito [Mendes da Silva]. Moldura em madeira dourada, com passe-partout em tecido de tons branco-sujo.
Dim: 17x25 cm (Óleo)
Dim: 37,2x44,7 cm (Moldura)
Nota: Pintor Portuense, estudou nesta cidade onde concluiu em 1929, o curso de pintura, na Escola de Belas-Artes do Porto. Mendes da Silva
dedicou-se à pintura de paisagens, flores, retratos e nocturnos. Exposições Ind.: Porto 1941-1950-1952-1957-1958 e 1973. Bragança 1935 e 1971.
Exposições Col.: S.N.B.A. 1943-1945-1954 e 1963. Porto 1943-1954 a 1963. Matosinhos 1945 e 1951. Está representado no Museu Nacional
Soares dos Reis, Abade do Baçal-Bragança, Guimarães, Viseu, Vila Flor e em várias colecções particulares. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses. [pág.181] // Michael Tannock. [pág.160].

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27781
https://serralvesantiguidades.com/lote/26993
https://serralvesantiguidades.com/lote/27259
https://serralvesantiguidades.com/lote/27396
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PULSEIRA DE SENHORA ESTILO ART-DECO 1088

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Corpo
constituído por elos maleáveis de formato rectangular ao baixo de extremidades recortadas, interligadas por elos circulares, cravejados no seu total
com (4) quatro diamantes em talhe de navette, ladeados no seu total por (214) duzentos e catorze diamantes em talhe rosa. Fecho de encartar,
ladeado por aleta recortada e vazada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo 750 - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 19,6 gr.
Dim: 1,4x17,7 cm

Base Licitação: 3.500 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 1089

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1)
cafeteira, um (1) bule de chá, um (1) açucareiro e uma (1) leiteira. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados com caneladuras
verticais convexas ou dito de “caninhas” com pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, assente sobre pés recortados e vazados, decorados
com enrolamentos vegetalistas e volutas. Tampas repuxadas com a mesma decoração com términos em pomos torneados. Bicos em colo de cisne
com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 2.871,8 gr.
Alt: 24 cm (Cafeteira)
Alt: 20,5 cm (Bule de chá)
Alt: 16,5 cm (Açucareiro)
Alt: 16,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 1.500 €

TAPETE ORIENTAL 1090

Em fio de lã de fabrico manual, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de negro e bege sobre fundo
castanho com reservas facetadas e recortadas de formato oitavado, ornadas interiormente com volutas estilizadas, encimadas por faixas verticais e
horizontais formando um padrão geométrico, intercalado por medalhões com flores estilizadas ao centro. Faixas concêntricas com flores estilizadas,
intercaladas por enrolamentos vegetalistas, volutas e motivos geométricos, formando um padrão repetitivo. Extremidades rematadas por franjas.
Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 197,5x300 cm

Base Licitação: 150 €

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 1091

Escultura em porcelana desvidrada e polida (Biscuit) da fábrica da Vista Alegre com coroa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito, segurando o Menino Jesus com ambas as mãos, assente sobre nuvens com término em base circular
moldurada. Enverga túnica comprida, deixando antever os seus pés e manto esvoaçante sobre a cabeça, ornada por coroa em prata. O Menino
Jesus está representado de pé em vulto perfeito de braços abertos com os pés assentes sobre o ventre da Nossa Senhora. Sem decoração. Sinais
de uso e esbeiçadela no verso do bordo da base. Marca incisa na base.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Alt: 30,8 cm

Base Licitação: 50 €

CASACO DE ¾ EM PELE DE “RAPOSA” COM GOLA 1092

Em pele de raposa em tons de castanho com nuances em tons de cinza, comercializado pele célebre casa de peles “Beigel”. Interior com forro em
tons de castanho com inscrições “Beigel” e monograma bordado. Sinais de uso e em óptimo bom estado de conservação.
Alt: 89 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27185
https://serralvesantiguidades.com/lote/26343
https://serralvesantiguidades.com/lote/26916
https://serralvesantiguidades.com/lote/27778
https://serralvesantiguidades.com/lote/28046
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ANEL DE SENHORA 1093

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro batido,
decorado no topo por fiadas verticais lisas e peroladas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 13,3 gr.
Med: 17

Base Licitação: 500 €

CHALEIRA COM TREMPE 1094

Em prata inglesa com pega central e pomo da tampa em madeira de pau-santo, trabalho do séc. XIX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo de
sessão elíptica, decorado por faixa concêntrica com caneladuras verticais de movimento convexo com bojo pouco salientado em forma de barca,
encimado por tampa de movimento ascendente e descendente com a mesma decoração com pomo torneado em madeira de pau-santo maciço com
término em pináculo, assente sobre base moldurada em dégradé. Chaleira assente sobre trempe moldurada, fixa à trempe por travessões, um deles
com corrente no verso. Trempe assente sobre pernas recortadas de boa curvatura, decoradas por caneladuras verticais com términos em pés de
enrolamento. Pernas unidas entre si por montantes recortados. Chaleira com bico lateral em colo de cisne e pega central recortada em madeira de
pau-santo maciço, assente sobre pilastras laterais recortadas em voluta, percorridas por finas caneladuras com términos em enrolamento. Sinais de
uso, pomo da tampa parcialmente partido, pequenas amolgadelas, pequeno empeno na trempe e lamparina central omissa.
Marcas de garantia da prata inglesa com punção de Londres do toque 0,925/1000, datável do séc. XIX - 1890/91. Marca de Ourives de Londres
“Walter & John Barnard - Major Manufactures”.
Peso total aprox: 1.099 gr.
Dim: 36x13,5x23 cm

Base Licitação: 440 €

TRAVESSA OITAVADA 1095

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e
de covo acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, amarelo, laranja, “rouge de fer” e a ouro, tendo ao centro
vista de jardim com cercas, ladeadas por garças em cenas de galanteio, rochedos, peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Orla ornada
com reservas, intercaladas por flores e padrão geométrico. Aba decorada por reservas recortadas, ladeadas por padrão geométrico, motivos de
arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso.
Dim: 3,8x30x37 cm

Base Licitação: 250 €

ADELINO ÂNGELO (1931) 1096

“MATERNIDADE” – Óleo sobre platex, representando mãe a amamentar o seu filho. Obra assinada e datada no canto superior direito [Adel.
Ângelo // 979]. Interessante trecho do Mestre Adelino Ângelo, numa mágica paleta luminosa e de intensas tonalidades. Pintura bem conservada.
Trabalho emoldurado. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág.108].
Dim: 49,5x31,5 cm (Óleo)
Dim: 62,5x45,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 250 €

RELÓGIO DE BOLSO “LONGINE” 1097

Caixa em ouro amarelo contrastado (14k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585‰, trabalho suíço do séc. XX. Tampa do verso
com cartela central, ladeada por faixa concêntrica guilhochada com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585‰, com inscrição central
gravada [Longines +EFCº+] e numeração 2992212. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual, encimada por coroa que
permite o acerto das horas e inscrições interiores [Longines - 2992212]. Mostrador em tons de branco com dupla numeração árabe em tons de
negro e vermelho com mostrador dos segundo às seis horas e inscrição a negro no topo “Longines”. A funcionar. Sinais de uso e desgastes no ouro
da coroa.
Peso total aprox: 60,6 gr. (Caixa de relógio em ouro com a respectiva máquina).
Marcas de garantia do ouro suíço do toque 0,585/1000 – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27800
https://serralvesantiguidades.com/lote/27211
https://serralvesantiguidades.com/lote/27247
https://serralvesantiguidades.com/lote/26897
https://serralvesantiguidades.com/lote/27780
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TERRINA COM PLATEAU “MANUEL ALCINO MOUTINHO” 1098

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo e de covo acentuado, decorado com friso perolado no bordo,
assente sobre base circular de centro repuxado, decorada com faixa concêntrica com volutas espiraladas em relevo, ladeadas por friso perolado.
Plateau parcialmente liso de formato circular de centro repuxado, decorado por friso concêntrico perolado. Tampa repuxada com pomo em forma de
anjo a tocar citara, representado sentado em vulto perfeito sobre rochedo, ladeado por folhas de acanto em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 2834.
Peso aprox: 1.900,6 gr.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 1.000 €

INVULGAR COPO COM A EFÍGIE DE “D. MARIA II” 1099

Em cristal translucido moldado e lapidado da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato tubular, tendo ao centro camafeu com a
“Efígie da Rainha D. Maria II”, ladeada por cartelas ovais, decoradas em ditas “Pontas de diamante” e faixas concêntricas em dégradé, assente
sobre base recortada. Sinais de uso e defeito de fabrico no bordo superior.
Alt: 9,4 cm
Diâm: 8,3 cm (Base)
Nota: Exemplares idênticos encontram-se reproduzidos em “A Fábrica da Visa Alegre – O Livro do seu Centenário”, estampa II, fig. 2 e em “Vista
Alegre – Porcelanas”, edições Inapa 1989, p. 69. Exemplares idênticos foram vendidos nos I, III, IV, V, VI e VII Leilões da Vista Alegre - 1997, 1999,
2000, 2002, 2003 e 2004.

Base Licitação: 70 €

SÃO JOSÉ DAS BOTAS 1100

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando
com a mão esquerda o Menino Jesus e com a direita segura o cajado, assente sobre base em madeira de formato rectangular ao baixo, decorada
com marmoreados. Rosto de traços suaves, ladeado por barbas e longos cabelos, finamente entalhados. Traja túnica comprida cingida á cintura,
decorada com enrolamentos vegetalistas e perolados a ouro sobre fundo em tons de azul, notando-se um avanço da sua perna esquerda, deixando
a descoberto as suas botas. Manto de movimento esvoaçante sobre as costas, pintado em tons esverdeados, apanhado á frente com o braço
esquerdo, deixando as pontas pendentes caindo em pregueados harmoniosamente elaborados. O Menino Jesus está representado sentado em
vulto perfeito de pernas cruzadas com a mão esquerda sobre o peito e com a direita em posição de abençoar. Sinais de uso, restauros antigos,
término do cajado omisso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 32,5 cm (Escultura)
Dim: 41 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 300 €

PALITEIRO “FIGURA FEMININA COM SOMBRINHA” 1101

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando figura feminina ricamente trajada em vulto perfeito, segurando com a mão direita uma
sombrinha, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé, decorada por faixa concêntrica com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas gravados com términos em pés recortados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 240,9 gr.
Alt: 16 cm
Diâm: 8 cm

Base Licitação: 240 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26349
https://serralvesantiguidades.com/lote/27836
https://serralvesantiguidades.com/lote/28034
https://serralvesantiguidades.com/lote/27114
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CARLOS CARNEIRO (1909-1971) 1102

“LONDRES” – Aguarela sobre papel, representado vista de jardim com cavaleiros e figuras em cenas do quotidiano Londrino. Obra assinada e
datada no canto inferior esquerdo [Carlos Carneiro // Londres - 950]. Trabalho com moldura em madeira dourada.
Dim: 30x37 cm (Aguarela)
Dim: 49,5x 56,5 cm (Moldura)
Nota: Pintor, aguarelista e desenhador contemporâneo, discípulo de seu pai António Carneiro e de Marques de Oliveira. Distingue-se como
paisagista e como intérprete de episódios citadinos, nomeadamente de velhos bairros da cidade do Porto. Logo após a primeira guerra mundial,
apresentou uma série de trabalhos com cenas alusivas à guerra, é todavia na aguarela, que se contam as suas obras mais notáveis. Obteve a
segunda medalha em desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes, bem como os prémios António Carneiro, Marques de Oliveira e Henrique
Pousão. Expôs no Salon de Paris em 1930, na 2ª Bienal de S. Paulo; na Colectiva da Fundação Gulbenkian, entre outras. As suas obras figuram em
vários museus de arte contemporânea e em colecções particulares em Portugal e no estrangeiro. Morreu no Porto, em 1971. Ref. Biog. Dicionário
de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 55-56] // Michael Tannock. [pág. 39] // Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935.
[pág. 74] // Inventário Desenhos / Aguarelas / Óleos. Câmara Municipal de Matosinhos-Abril de 1970. [pág. 40 à pág. 49] // Vida e Obra do Pintor
Carlos Carneiro - Exposição temporária Casa Oficina António Carneiro-1992.

Base Licitação: 250 €

ANEL DE SENHORA 1103

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa de formato oval com interior batido. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 10,3 gr.
Med: 16

Base Licitação: 360 €

TERRINA COM TRAVESSA OITAVADA 1104

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, rosa e a ouro com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeada por
pegas laterais em forma romã com ramagens, assente sobre base moldurada e facetada. Tampa repuxada, decorada com motivos de arranjos
florais, ladeados por cartelas recortadas nas extremidades, interligadas entre si por grinaldas com flores, enrolamentos vegetalistas e volutas,
encimada ao centro por pomo recortado em voluta. Terrina assente sobre travessa de formato rectangular ao baixo de cantos facetados e de covo
acentuado com a mesma decoração. Reinado de Qianlong (1736-1795). Sinais de uso, tampa da terrina partida, colada e consolidada por gatos e
travessa com cabelo na aba e esbeiçadela acentuada no bordo.
Dim: 25x21,8x35 cm (Terrina)
Dim: 6,4x29x37,8 cm (Travessa)

Base Licitação: 300 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 1105

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: (1) uma
cafeteira, (1) um bule de chá, (1) uma leiteira e (1) um açucareiro. Corpos parcialmente lisos de formato elíptico, decorados por caneladuras verticais
de movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo, assentes sobre pés recortados com términos zoomórficos. Tampas repuxadas com
a mesma decoração com pomos em madeira de pau-santo com términos em pináculos. Pegas laterais em madeira de pau-santo, recortadas,
entalhadas e patinadas. Bicos lisos em colo de cisne. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Inscrição incisa “Topázio”
Peso total aprox: 3.713,8 gr.
Alt: 28 cm (Cafeteira)
Alt: 23 cm (Bule de chá)
Alt: 17 cm (Leiteira)
Alt: 18,5 cm (Açucareiro)

Base Licitação: 1.400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27399
https://serralvesantiguidades.com/lote/27802
https://serralvesantiguidades.com/lote/27251
https://serralvesantiguidades.com/lote/26782
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DICCIONARIO UNIVERSAL DAS MOEDAS ASSIM METALLICAS, COMO
FICTICIAS, IMAGINARIAS, OU DE CONTA; E DAS DE FRUCTOS, CONCHAS &c.
QUE SE CONHECEM NA EUROPA, ASIA, AFRICA, E AMERICA.

1106

A que se ajunta huma noticia das Moedas dos Judeos, Gregos, e Romanos; e dois Mappas dos pêzos das principaes Cidades de
Commercio; das Medidas d'extensão reduzidas a palmos, covados, e varas; e das de capacidade, assim para secos como para molhados.
// RECOPILADO POR ****.
Lisboa: Na Off. de Simão Thaddeo Ferreira. M. DCC.XCIII [1793]. In-8º peq.de 375-I págs. E. Interessante e invulgar edição, que pensamos tratar-se
de uma das obras mais antigas portuguesa sobre numismática. O autor ficou anónimo, conforme indica na nota de abertura ao leitor, como “Hum
Natural de Lisboa”. Encadernação a inteira de pele, com vestígios de xilófagos e ferros a ouro seco na lombada, um pouco cansada, com mais
incidência na lombada. Miolo bem conservado. Ref. Bib. Inocêncio Volume II, página Nº 138. RARA EDIÇÃO E PROCURADA.

Base Licitação: 10 €

LOPES (JOÃO BATISTA DA SILVA) – ISTORIA DO CATIVEIRO DOS PREZOS
D’ESTADO NA TORRE DE S. JULIÃO DA BARRA DE LISBOA DURANTE A
DEZASTROZA EPOCA DA UZURPAÇÃO DO LEGITIMO GOVERNO
CONSTITUCIONAL DESTE REINO DE PORTUGAL.

1107

Lisboa, na Imprensa Nacional. 1833 - 1834. {QUATRO VOLUMES}. In-8º peq.de LXXVIII-212-IV; 355-I; 270-II-48 e 223-I págs. B. Primeira edição,
destes livros que constitui um documento histórico de grande interesse sobre a situação política da época e indispensável para a compreensão das
lutas entre miguelistas e liberais. Obra que relata os principais acontecimentos que ocorrerão nas prisões da Torre de S. Julião da Barra de Lisboa,
em que estiveram os presos políticos pelo regime absolutista, nomeadamente as referências às políticas de tortura prisional. Exemplar sem as duas
gravuras desdobráveis coloridas no primeiro volume, apresentando ligeiros picos de oxidação e ocasionais inscrições e traços nas páginas do texto.
Capas de brochura ligeiramente cansadas. POUCO VULGARES, COM O 2.º,3.º E 4.º VOLUME PARCIALMENTE POR ABRIR.

Base Licitação: 10 €

PENHA (JOÃO) – VIAGEM POR TERRA AO PAIZ DOS SONHOS 1108

Com um prefacio e notas. Porto. Livraria Chardron. 1898. In-8º de 247-I págs. E. Primeira edição, deste segundo livro de poemas de João Penha
de Oliveira Fortuna. (…). “É natural que se imagine que as composições contidas neste meu segundo livro são posteriores ás colleccionadas
naquelle primeiro; mas não é assim, porque, pelo contrario, a maior parte d’ellas não só são anteriores, mas até são das primeiras que compuz, (...)”.
Encadernação editorial de capas rígidas de tons vermelhos, com dizeres a ouro na lombada e pasta da frente. Exemplar com ligeiros picos de
oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 5 €

AFONSO LOPES VIEIRA – {DUAS OBRAS} 1109

O ENCOBERTO. Lisbôa. Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso. 1905. In-8º de 154-IV págs. B. Primeira edição, deste poema estimado de Afonso
Lopes Vieira. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Exemplar com ligeiros picos de oxidação, com mais incidência nas capas de
brochura. POR ABRIR.
ILHAS DE BRVMA. [Francisco França Amado. Coimbra. 1917]. In-8º de 133-V págs. B. Primeira edição, de umas das mais estimadas obras
poéticas do autor, numa bela e muito esmerada edição em papel de linho. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Exemplar com
ligeiros picos de oxidação, com mais incidência na folha da guarda. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

CASTELO BRANCO (CAMILO) – ECHOS HUMORISTICOS DO MINHO 1110

Carta ao «Cruzeiro». Publicação quinzenal. Nº 2. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Porto. 1880. {Segundo opúsculo}. In-8º de 13-I págs.
E.
Textos originalmente publicados em forma de cartas no jornal brasileiro «O Cruzeiro». Colecção incompleta com a falta do Nº 1; Nº 3 e Nº 4. Obra
com um carimbo de posse na folha do rosto. Encadernação de capas rígidas de tons vermelhos, com dizeres a ouro na lombada e pasta da frente,
conservando as capas de brochura, com ligeiro restauro. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27083
https://serralvesantiguidades.com/lote/27077
https://serralvesantiguidades.com/lote/26330
https://serralvesantiguidades.com/lote/27070
https://serralvesantiguidades.com/lote/26331
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CAMILLO CASTELLO BRANCO – {DUAS OBRAS} 1111

HISTORIA E SENTIMENTALISMO. I - POETAS E RAÇAS FINAS. II - EUSEBIO MACARIO. CONTINUAÇÃO. II. Livraria Internacional de Ernesto
Chardron – Editor. Porto e Braga. 1880. In-8º de XI-I-320 págs. B. Primeira e invulgar edição, do romance realista de Camilo «A Corja», romance
que se inicia apenas a partir da página Nº 135. Obra com carimbos de posse em diversas páginas. Exemplar com sinais acentuados de
manuseamento, algumas manchas de oxidação, sem a capa de brochura da frente e outros defeitos e faltas. BOM EXEMPLAR PARA
ENCADERNAR.
MARIA DA FONTE. A PROPOSITO DOS APONTAMENTOS PARA A HISTORIA DA REVOLUÇÃO DO MINHO EM 1846, PUBLICADOS
RECENTEMENTE PELO REVERENDO PADRE CASIMIRO, CELEBRADO CHEFE DA INSURREIÇÃO POPULAR. Porto. Livraria Civilização de
Eduardo da Costa Santos - Editor. 1885. In-8º de 425-V págs. B. Primeira e invulgar edição, segundo Alexandre Cabral, este livro “era um antigo
projecto de Camilo Castelo Branco tardiamente concretizado. Sabe-se que desde 1877 recolhia elementos sobre a insurreição de 1846 junto de
personalidades que tinham tido participação directa nos acontecimentos. (...)”. Obra com carimbos de posse na folha do rosto e na folha do discurso
proemial. Exemplar com sinais acentuados de manuseamento, algumas manchas de oxidação e de humidade acentuadas, sem as capas de
brochura e outros defeitos e faltas. BOM EXEMPLAR PARA ENCADERNAR.

Base Licitação: 20 €

LIPPE (CONDE DE SCHAUMBOURG) – REGULAMENTO PARA O EXERCICIO, E
DISCIPLINA Dos Regimentos de Infantaria Dos Exercitos de SUA MAGESTADE
FIDELISSIMA, FEITO POR ORDEM DO MESMO SENHOR POR SUA ALTEZA O
Conde Reinante de Schaumbourg Lippe, Marechal General.

1112

LISBOA, Na Regia Officina Typografica. Anno de 1794. In 8º de VI-246-51-I-31-I págs. E.
{Seguido de} – INSTRUCÇÕES GERAES RELATIVAS A VARIAS PARTES ESSENCIAES DO SERVIÇO DIARIO PARA O EXERCITO DE S.
MAGESTADE FIDELISSIMA, DEBAIXO DO MANDO DO ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO SENHOR CONDE REINANTE DE
SCHAUMBOURG LIPPE, Marechal General dos Exercitos do mesmo Senhor, e General em Chefe das Tropas Auxiliares de SUA Magestade
Britanica.
{Seguido de} – MEMORIA SOBRE OS EXERCICIOS DE MEDITAÇÃO MILITAR PARA SE REMETER AOS SENHORES GENERAES, E
GOVERNADORES DE PROVINCIAS, A fim de se distribuir aos Senhores Chefes dos Regimentos dos Exercitos de SUA MAGESTADE PELO
CONDE REINANTE DE SCHAUMBOURG LIPPE, Marechal General dos Exercitos do mesmo Senhor, e General em Chefe das Tropas
Auxiliares de Sua Magestade El-Rei de Grão-Bretanha. Edição conjunta dos 3 tratados militares de infantaria do Conde de Lippe. Obra de grande
importância para a história da reorganização do exército em Portugal e Brasil no século XVIII. Encadernação a inteira de carneira da época,
ligeiramente cansada.
Exemplar com assinatura de posse no verso da pasta da frente e na folha do rosto sobre ligeira mancha de tinta. Miolo com ínfimas manchas de
oxidação.
POUCO VULGAR OBRA DO EXÉRCITO PORTUGUÊS SETECENTISTA.
Nota: Friedrich Wilhelm Ernst zu Schaumburg-Lippe (Londres, 1724 - Wölpinghausen, 1777) Conde reinante do território com o mesmo nome na
Alemanha, foi um militar e político alemão que depois de uma brilhante carreira, esteve ao serviço do Exército Português. Notabilizou-se pelo
contributo que deu às ciências militares, em particular à teoria da organização e administração e ao uso da artilharia. Em 1759, conduziu a artilharia
do exército Inglês, na Batalha de Minden, com grande acerto pelo que, após essa vitória, foi-lhe confiado o comando de toda a artilharia dos
exércitos aliados. Na fase final da Guerra dos Sete Anos, em 1762, por indicação dos ingleses e a convite do Marquês de Pombal, assumiu o
comando do Exército Português e o encargo de reorganizar as forças portuguesas e de as preparar para a guerra europeia. Naquele ano, de 1762, a
Espanha e a França, unidas pelo Pacto de Família, tinham pretendido que Portugal fechasse os seus portos aos navios ingleses, o que foi recusado
pelo governo português. Como consequência desencadeou-se a Guerra do Pacto de Família, chamada Guerra Fantástica, por não ter sido travada
uma grande batalha, e que consistiu numa invasão do nordeste português por tropas espanholas que tomaram as cidades fronteiriças de Miranda,
Bragança e Chaves. O Exército Português, com grande falta de oficiais e equipamento ofereceu fraca resistência e foi a capacidade técnica e militar
do Conde de Lippe, que levou à retirada dos invasores, depois de uma série de brilhantes manobras militares. Celebrada a Paz de Fontainebleau,
em 1763, o Conde de Lippe voltou a Portugal em 1764 e em 1767, para realizar viagens de inspecções às fronteiras e, no último destes anos
assistiu a grandes manobras militares do Exército Português, já organizado segundo as reformas administrativas que introduziu e que deixaram uma
profunda e longa marca em Portugal, assim como os melhoramentos nas fortalezas e a construção de quartéis, como o célebre quartel do Conde de
Lippe, na Calçada da Ajuda

Base Licitação: 10 €

ANTÓNIO CORRÊA D? OLIVEIRA – {DUAS OBRAS} 1113

PÃO • NOSSO : ALEGRE • VINHO : AZEITE • DA • CANDEIA. Portugália Editora. Lisboa. 1920. In-8º de 187-IX págs. B. Primeira edição, deste
estimado livro de poemas de António Corrêa de Oliveira. Cuidada e artística edição, impressa em papel de qualidade e ilustrada com belas vinhetas
à cabeça e no fim de cada poema. Obra com assinatura de posse na folha da guarda. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. POUCO VULGAR.
ANTOLOGIA • I • LÍRICAS.Escolha de João Corrêa D’Oliveira e Padre Moreira Das Neves. Prefácio de Luís de Almeida Braga. Livraria Tavares
Martins. Porto. 1946. In-8º peq.de XXVIII-303-I págs. B. Primeira edição, desta bela antologia de António Corrêa de Oliveira. Ilustrado com 1
retracto do autor por António Carneiro. Obra com dedicatória de oferta no verso da folha do prefácio. Exemplar com ligeiros picos de oxidação, com
muita mais incidência na capa de brochura da frente. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27074
https://serralvesantiguidades.com/lote/27082
https://serralvesantiguidades.com/lote/27071
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LIMA (D. LUIS CAETANO DE) – GRAMMATICA ITALIANA E ARTE PARA
APPRENDER a Lingua Italiana por meyo da Lingua Portugueza. OFFERECIDA A
? SERENISSIMA PRINCEZA NOSSA SENHORA.

1114

Por (…). Lisboa OccidentaL, Na Officina da CONGREGAÇAÕ DO ORATORIO. M. DCC. XXXIV [1734]. In-4º peq.de XII-418-II págs. E. Primeira
edição, desta interessante obra setecentista para a aprendizagem do italiano em Portugal. Ilustrada a negro com letras capitulares e diversas
vinhetas, incluindo a folha do rosto. Obra com assinaturas de posse na folha do rosto e algumas anotações/correcções a tinta da época nas folhas
do texto.Encadernação a inteira de carneira da época, um pouco cansada, com mais incidência na lombada.Exemplar com ligeiras manchas de
oxidação, mas muito bem conservado para a época. Ref. Bib. Inocêncio Volume V, páginas Nº 238/239. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

POETAS PORTUGUESES – {DUAS OBRAS} 1115

PASCOAES (TEIXEIRA DE) – NAPOLEÃO. 1940. Livraria Tavares Martins. Pôrto. In-8º gr.de 429-IX págs. B. Primeira edição, deste belo livro,
considerado um dos melhores trabalhos em prosa de Teixeira de Pascoaes. Exemplar com algumas manchas de oxidação, algumas mais
acentuadas, incluindo as capas de brochura. Capas de brochura um pouco cansadas. POUCO VULGAR.
RAMA (ALÍPIO) – ESTÁTVAS DE ESPVMA. Poemas da Terra e da Melancolia. Coimbra Editora, Lda. Coimbra. 1922. In-8º de 209-III. B. Primeira
edição, deste poeta portuense, com um extenso prefácio de João Grave. Escritor bastante esquecido pela sociedade literária portuguesa, após a
sua ida para o Brasil e mais tarde para Moçambique. Obra com assinatura de posse na folha do ex-libris. Exemplar com ínfimos picos de oxidação,
com mais incidência nas capas de brochura. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

OLIVEIRA (DOMINGOS NUNES DE) – METHODO NOVISSIMO PARA APRENDER
A GRAMMATICA LATINA FUNDAMENTALMENTE, E COM BREVIDADE 1116

OLIVEIRA (DOMINGOS NUNES DE) – METHODO NOVISSIMO PARA APRENDER A GRAMMATICA LATINA FUNDAMENTALMENTE, E COM
BREVIDADE, EXPOSTO Por modo de Systema segundo os princípios da Grammatica geral, e doutrinas dos melhores grammaticos:
DIVIDIDO EM QUATRO PARTES, Em que se trata de cada huma das da Grammatica: e com hum Appendix sobre a Poezia Latina, e outro
de varias Listas. OFFERECIDO AO Ex.mo E R.mo SENHOR D. Fr. VICENTE FERRER DA ROCHA, Bispo de Castello-Branco, do Conselho de
Sua Magestade Fidelissima, &c. &c.
Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno. M. DCC. LXXXVI [1786] In-4º de II-X-238-IV págs. E. Interessante edição do autor que a
destinou, segundo diz na introdução, a desenvolver e ampliar as doutrinas de Vermey, tornando a gramatica deste acessível aos alunos de tenra
idade. Obra com assinaturas de posse na folha do rosto e na última página. Encadernação da época a inteira de carneira, com ferros a ouro na
lombada, ligeiramente cansada. Exemplar com algumas manchas de oxidação, apresentando falha à cabeça na página Nº 179 e outras possíveis
faltas e defeitos. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

EÇA DE QUEIROZ – {DUAS OBRAS} 1117

A TRAGÉDIA DA RUA DAS FLORES. Fixação do texto e notas de João Medina e A. Campos Matos. Moraes Editores. Lisboa. 1980. In-8º gr.de
468-II págs. B. Primeira edição, deste até então desconhecido romance de Eça, “rascunho centenário, porventura sem qualquer leitura posterior”;
“Pronunciando-se sobre este romance que ficaria quase que eternamente esquecido na arca familiar, Eça dizia que era «o melhor e mais
interessante que tenho escrito até hoje», segundo palavras de João Medina e Campos Matos no seu extenso e importante prefácio. Capas de
brochura um pouco cansadas. Miolo bem conservado.
CRÓNICAS DE LONDRES. Prefácio de Eduardo Pinto da Cunha. Editorial Aviz. Lisboa. 1944. In-8º gr.de XXXVIII-266-VI págs. B. Primeira edição.
Na capa de brochura tem mais os seguintes dizeres: «Novos Dispersos. Contribuição para o Centenário de Eça de Queiroz». Exemplar com leves
picos de oxidação. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 5 €

JOAQUIM (PADRE ANTONIO) – VIDA DE S. FRANCISCO DE SALES, BISPO, E
PRINCIPE DE GENEBRA, PATRIARCA DA ORDEM DA VISITAÇAÕ DE Santa
Maria : e Fundador, e Preposito da Congregaçaõ do Oratório de S. Filipre Neri,
na Cidade de Tonon.

1118

{TOMO I} - Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno. {TOMO II} - Na Officina Antonio Rodrigues Galhardo. Lisboa. M. DCC. XCI [1791]. In-4º
de XIV-380-II e II-370 págs. E. Pensamos tratar-se de uma primeira edição, desta obra da vida de São Francisco de Sales, saída ao prelo sem nome
do autor
Obra com assinatura de posse nas folhas das guardas. Encadernação da época a inteira de carneira, com ferros a ouro na lombada, ligeiramente
cansada. Exemplar com algumas manchas de oxidação, apresentando na última folha do segundo tomo, do índice cronológico, página colada à
folha da guarda, devido a uma mancha acentuada de tinta de nanquim que caiu no centro da página. ESTIMADA OBRA COMPLETA EM DOIS
VOLUMES.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27085
https://serralvesantiguidades.com/lote/27072
https://serralvesantiguidades.com/lote/27086
https://serralvesantiguidades.com/lote/26318
https://serralvesantiguidades.com/lote/27087
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OBRAS QUEIROSIANAS – {CINCO EXEMPLARES} 1119

CHAVES (CASTELO BRANCO) – EÇA DE QUEIROZ VISTO POR QUEM O CONHECEU. Prefácio e Coordenação de (...). Emprêsa
Contemporânea de Edições, Lda. Lisboa. [1944]. In-8º de 64 págs. B. Edição original, desta interessante obra de Eça de Queiroz visto por Jaime
Batalha Reis, Ramalho, Oliveira Martins, Antero de Quental, Teófilo Braga, Fialho de Almeida, Conde de Sabugosa, Alberto de Oliveira, António
Nobre, etc. Exemplar com leves picos de oxidação.
CABRAL (ANTÓNIO) – GLÓRIA E SOMBRAS DE EÇA DE QUEIROZ. Livraria Popular de Francisco Franco. Lisboa. [1941]. In-8º de 245-III págs.
B.
Edição original, desta importante recolha de cartas, documentos e informações inéditas, acrescida de comentários do infatigável crítico literário
António Cabral. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Exemplar com levíssimos picos de oxidação, com mais alguma incidência nas
capas de brochura.
GUIMARÃES (LUÍS DE OLIVEIRA) – EÇA DE QUEIROZ E OS POLÍTICOS. Edições VIC. Lisboa. S/d. In-8º de 94-II págs. B. Edição original, desta
obra que interessa também à bibliografia coimbrã. Capa de brochura com um retrato de Eça de Queirós por Leal da Câmara. Exemplar com
levíssimos picos de oxidação.
RIBEIRO (ANTÓNIO DOS REIS) – O MEU AMIGO EÇA. Editorial Enciclopédia, Lda. Lisboa. S/d. In-8º de 184-II págs. B. Edição original, deste
interessante estudo sobre Eça de Queiroz. Capa de brochura com um desenho inédito de Emmérico Nunes. Exemplar com levíssimos picos de
oxidação.
SACRAMENTO (MÁRIO) – RETRATO DE EÇA DE QUEIRÓS. Pôrto. 1944. [Tipografia Mendonça. Porto]. In-8º de 29-III págs. B. “Êste pequeno
estudo, pretendendo embora aperceber a personalidade de Eça, fica ligado a um momento de quem o escreveu. Pelo que a qualquer outra
designação se preferiu a de retrato – retrato ao modo dos pintores: como inter-função de temperamentos, luz e tinta”. (Tirado do prólogo). Exemplar
com levíssimos picos de oxidação. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 10 €

EÇA DE QUEIROZ 1120

Placa de suspensão, em cerâmica moldada, relevada e policromada em vários tons, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao
alto, com a inscrição incisa na parte inferior, ao centro [EÇA]. Placa partida e colada no canto inferior esquerdo e ínfimas falhas na policromia.
Dim: 19x13 cm

Base Licitação: 25 €

NOGUEIRA (FRANCO) – SALAZAR 1121

Estudo Biográfico. Atlântida Editora, S.A.R.L. [Coimbra] e Livraria Civilização Editora [Porto]. 1977-1985. {SEIS VOLUMES}. In-8º de XII-339-I,
VII-380, 590-II, 534, 609-III e 511-I págs. B. Trata-se da mais vasta e importante obra biográfica de Salazar e, como tal, imprescindível para a
história política do seu tempo. Os volumes aparecem com os seguintes títulos: I - A mocidade e os princípios (1889-1928); II - Os tempos áureos
(1928-1936); III - As grandes crises (1936-1945); IV - O Ataque (1945-1958); V - A Resistência (1958-1964) e VI - O Último Combate (1964-1970). O
Volume II é uma {2.ª edição revista pelo autor}, os restantes volumes são, {primeiras edições}. Exemplares bem conservados, apresentando
leves picos de acidez generalizados. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

FRANÇA (JOSÉ-AUGUSTO) – {A ARTE EM PORTUGAL} 1122

A ARTE EM PORTUGAL NO SÉCULO XIX. [Volume I]. Primeira parte (1780-1835) e Segunda parte (1835-1880). Livraria Bertrand. Lisboa. 1981.
In-4º de 489-I págs. E. Segunda edição, revista, corrigida e ampliada em muitos pontos, em papel de boa qualidade e de grande cuidado gráfico,
profusamente ilustrado a cores e a negro no texto e em folhas à parte. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção
policromada, ligeiramente cansada. Bem conservado.
A ARTE EM PORTUGAL NO SÉCULO XIX. [Volume II]. Terceira parte (1880-1910) e Quarta parte (depois de 1910). Livraria Bertrand. Lisboa.
1981. In-4º de 532-IV págs. E. Segunda edição, revista, corrigida e ampliada em muitos pontos, em papel de boa qualidade e de grande cuidado
gráfico, profusamente ilustrado a cores e a negro no texto e em folhas à parte. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de
protecção policromada, ligeiramente cansada. Bem conservado.
A ARTE EM PORTUGAL NO SÉCULO XX. (1911-1961). 2.ª Edição Revista. Bertrand Editora. Venda Nova. 1985. In-4º de 660-II págs. E. Edição
de grande cuidado gráfico, profusamente ilustrado a cores e a negro no texto e em folhas à parte. Encadernação editorial de capa rígida, com
sobrecapa de protecção policromada, ligeiramente cansada. Bem conservado. COLECÇÃO COMPLETA.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26319
https://serralvesantiguidades.com/lote/27470
https://serralvesantiguidades.com/lote/26325
https://serralvesantiguidades.com/lote/28106
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AUTORES PORTUGUESES – {DUAS OBRAS} 1123

SÁ (VICTOR DE) – HISTÓRIA E ACTUALIDADE. 1961. Braga. [Impresso na Tipografia do Cávado. Esposende]. In-8º de 125-III págs. B. Primeira
edição, deste historiador, salientando-se na investigação e estudo decisivo na estruturação ainda não existente da História contemporânea em
Portugal. Edição do autor, integrada na colecção «Cultura e Acção». Capas de brochura com picos de oxidação acentuados. Miolo bem conservado.
POR ABRIR.
JOÃO (GRAVE) – O ULTIMO FAUNO. Porto. Livraria Chardron, de Lello & Irmão, editores. 1906. In-4º de 258-III págs. E. Primeira edição, deste
escritor e jornalista português, uma das suas primeiras obras. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Encadernação de capas rígidas,
com a lombada e os cantos em pele e dizeres a ouro na lombada, sem as capas de brochura. Exemplar com as folhas ligeiramente amarelecidas e
ligeiros picos de oxidação.

Base Licitação: 5 €

CIDADE (HERNÂNI) – O CONCEITO DE POESIA COMO EXPRESSÃO DA
CULTURA 1124

SUA EVOLUÇÃO ATRAVÉS DAS LITERATURAS PORTUGUESA E BRASILEIRA. Arménio Amado, Editor. Coimbra. 1945. In-8º gr. de 312-II págs.
B. Primeira edição, deste livro histórico de poesia, inserida na «Colecção Studium, Temas Filosóficos, Jurídicos e Sociais». Exemplar com
levíssimos picos de oxidação. POUCO VULGAR E POR ABRIR.

Base Licitação: 5 €

FERRO (ANTÓNIO) – SALAZAR 1125

O Homem e a sua Obra. Prefácio de Oliveira Salazar. Emprêsa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1933. In-8º de XLI-V-228-VI págs. B. Primeira
edição, desta obra de António Ferro, de invulgar aparecimento no mercado. Ilustrada com reproduções de fotografias e documentos impressas em
folhas à parte e de página inteira. Exemplar com alguns picos de oxidação, incluindo as capas de brochura. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

SAMPAIO (MANUEL DE CASTRO) – OS CHINS DE MACAU 1126

Hongkong. Typographia de Noronha e Filhos. 1867. In-8º gr.de XI-I-144-IV págs. B. Primeira e bastante rara edição, desta obra de Manuel de
Castro Sampaio que dedicou à Royal Asiatic Society de Londres, da qual foi correspondente. É uma das fontes mais importantes sobre a sociedade
chinesa do século XIX, na colónia. Em 13 capítulos ele descreve habitações, comida e bebida, roupas, festas, procissões, casamentos, religião,
superstição, medicina, Leis e Comércio dos Chineses na Cidade. Dedica o último capítulo aos emigrantes chineses, sobretudo aos que se dirigiam a
Havana. Obra com assinatura de posse na folha do rosto. Ilustrado com uma planta topográfica em folha desdobrável. Capas de brochura um pouco
cansadas, provavelmente sem a lombada, devido a papel de caderno antigo colado no local. Exemplar com ligeiros picos de oxidação, com mais
incidência nas capas de brochura e nas últimas páginas. INVULGAR E MUITO RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 25 €

RAPOSO (HIPÓLITO) – DONA LVISA DE GVSMÃO : DVQVESA E RAINHA
(1613-1666) 1127

Lisboa. Empresa Nacional de Publicidade. 1947. In-4º peq.de XVIII-485-V págs. B. Primeira edição, deste Importante estudo biográfico da D. Luiza
de Gusmão, primeira rainha da dinastia do Bragança e figura de grande influência na história da Restauração de 1640. Profusamente ilustrado a
negro em folhas à parte e de página inteira, com uma reprodução de um retrato a cores de D. Luísa de Gusmão. Edição especial de uma tiragem de
200 exemplares, numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [138]. Capas de brochura um pouco cansadas, com alguns picos e
manchas de sujidade. Miolo bem conservado. POUCO VULGAR E POR ABRIR.

Base Licitação: 10 €

PASSOS (CARLOS DE) – D. PEDRO IV E D. MIGUEL I : 1826-1834. 1128

1936. Livraria Simões Lopes de Domingos Barreira - Editor. Porto. 428-IV págs. B. Importante estudo histórico de Carlos de Passos, referente às
lutas Liberais, apos a morte de D. João VI, envolvendo o país numa guerra civil. Edição profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto.
Exemplar com ligeiras manchas de oxidação, com muito mais incidência nas capas de brochura. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28038
https://serralvesantiguidades.com/lote/26320
https://serralvesantiguidades.com/lote/27073
https://serralvesantiguidades.com/lote/27075
https://serralvesantiguidades.com/lote/27333
https://serralvesantiguidades.com/lote/27069
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VIEGAS (JOÃO) – O GALO DE BARCELOS AO PODER 1129

Moraes Editores. Lisboa. 1983. In-4º de 139-V págs. B. Primeira edição, desta obra publicada há cerca de quarenta anos. Os textos deste livro
foram transmitidos no programa «As noites longas do FM da Rádio Estéreo», no FM da Rádio Comercial entre, Fevereiro e Novembro de 1982.
Ilustrações a negro de João Viegas em folhas separadas do texto. “O Galo de Barcelos” adquiriu especial destaque na cena política portuguesa,
após o período revolucionário que se seguiu ao golpe militar do 25 de Abrir de 1974, como sinal de recusa do sistema partidário que se apresentava
às eleições para a Assembleia Constituinte. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

SILVA (MANUEL FERREIRA DA) – TRIPTICO MOÇAMBICANO 1130

SOFALA SABÁ E OFIR. ENSAIO HISTÓRICO-RELIGIOSO DAS CRISTANDADES DE SOFALA E DA LOCALIZAÇÃO DE OFIR EM
MOÇAMBIQUE. [Oficinas da Gráfica de S. Vicente, Lda. Braga]. 1967. In-4º de XVI-213-XI págs. B. Monografia com interesse para a história das
missões na região de Tete e da exploração da região de Monomotapa [actuais territórios de Moçambique e Zambézia]. Obra profusamente Ilustrada
a negro em folhas separadas do texto e na sua maioria de página inteira. Da página 161 em diante a edição apresenta um Postfácio intitulado
«Sebastião • Primeiro Bispo da Beira • In Memoriam de D. Sebastião Soares de Resende». Exemplar bem conservado. POUCO VULGAR E POR
ABRIR.

Base Licitação: 10 €

BANDEIRA (MANUEL) – ANTOLOGIA DOS POETAS BRASILEIROS DA FASE
ROMÂNTICA 1131

Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1937. In-4º de 314-II págs. B. Primeira edição, desta rara antologia dos melhores poemas brasileiros da fase
romântica, reunindo nomes consagrados como: Castro Alves, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, entre
outros. Obra com assinatura de posse na folha após o rosto. Exemplar com ligeiros picos e manchas de oxidação, com muita mais incidência nas
capas de brochura e folhas das guardas. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 5 €

CORTESÃO (JAIME) – HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES 1132

Círculo de Leitores. Lisboa. 1978-1979. {TRÊS VOLUMES}. In-4º de 394, 317-I e 302-VI págs. E. Estudo de grande âmbito em que se descrevem os
factores sociais, geográficos e económicos que caracterizaram as viagens portuguesas de expansão territorial. Destacam-se os capítulos
consagrados ao exame das causas da expansão da cristandade, das navegações pré-henriquinas, do reinado de D. João II, do descobrimento do
caminho marítimo para a Índia e Brasil, do Tratado de Tordesilhas e, talvez o mais significativo, o da influência dos descobrimentos portugueses na
História da Humanidade. Revisão de Jaime Silva. Sobrecapa de José Antunes. Edição Ilustrada a negro e a cores nas páginas do texto e em
separado. Primeiro volume é a segunda edição e os dois volumes seguintes, primeiras edições. Encadernações editorias de capas rígidas em
percalina, com sobrecapas de protecção ilustradas. Sobrecapas ligeiramente cansadas. Exemplares com algumas páginas ligeiramente
amarelecidas, apresentando algumas anotações a lápis no primeiro volume. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 5 €

MATTOS (ARMANDO DE) – GENEALOGIA ● HERÁLDICA {QUATRO VOLUMES} 1133

MANUAL DE HERÁLDICA PORTUGUESA. Editores Fernando Machado & Cª Lda. Pôrto. MCMXLI [1941]. In-4º peq.de 264-IV págs. B.
Interessante manual do estudo heráldico, ilustrado a negro nas páginas do texto. Obra com dedicatória do autor na folha do ex-libris. Capas de
brochura ligeiramente cansadas. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação.
A HERÁLDICA DOS BASTARDOS REAIS PORTUGUESES. Pôrto. MCMXL [1940]. In-4º peq.de 106-XIV págs. B. Importante estudo heráldico,
profusamente ilustrado a negro nas páginas do texto. Obra com dedicatória do autor na folha do ex-libris. Exemplar com alguns picos de oxidação,
incluindo as capas de brochura.
HERÁLDICA (ESTUDOS, NOTAS & COMENTÁRIOS). Pôrto. 1940. [Companhia Editora do Minho. Barcelos]. In-4º de 166-II págs. B. Interessantes
e apreciados estudos histórico-heráldicos, com uma tiragem de 490 exemplares numerados, sendo este o número [446]. Obra com dedicatória do
autor na folha do anterrosto. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura.
REGISTO GENEALÓGICO. Organizado por (...). Pôrto.  F. Machado & Cª. Lda. MCMXLIV [1944]. In-4º peq.de 142-IV págs. B. Interessante livro de
Registos Genealógicos para aqueles que queiram iniciar a aprendizagem dos seus descendentes, com cerca de uma centena de gráficos ilustrados
no texto. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. Capas de brochura com alguma sujidade. POR ABRIR. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26973
https://serralvesantiguidades.com/lote/28030
https://serralvesantiguidades.com/lote/26321
https://serralvesantiguidades.com/lote/26974
https://serralvesantiguidades.com/lote/27331
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CABRAL (A. C. DE SEQUEIRA) – RESENHA GENEALÓGICA E BIOGRÁFICA
DUMA FAMÍLIA PORTUENSE. 1134

«VALES PEREIRAS CABRAIS» DA CASA DA RUA DAS FLORES. [1981. Imprensa Portuguesa. Porto]. In-4º peq.de 382-II págs. E. Obra ilustrada a
preto e branco nas páginas do texto e em separado, algumas de página inteira. Exemplar Nº 234 duma tiragem de 300, destinados à Família,
numerados e rubricados pelo autor. Encadernação inteira de pele, com dizeres a ouro na lombada, pasta da frente e o escudo de armas heráldicas
da família Vales Pereiras Cabrais. Exemplar bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

MENDES (ANTÓNIO LOPES) – A INDIA PORTUGUEZA 1135

BREVE DESCRIPÇÃO DAS POSSESSÕES PORTUGUEZAS NA ASIA DIVIDIDA EM DOIS VOLUMES. Illustrados com 382 gravuras e 7 mappas.
Imprensa Nacional. Lisboa. 1886. {DOIS VOLUMES}. In-4º de XXVII-281-I e XII-313-III págs. B. Primeira e rara edição, de uma das mais
interessantes obras acerca da antiga Índia Portuguesa, publicada pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Obra profusamente ilustrada com
centenas de boas gravuras em madeira, nas páginas de texto e em separado, além de mapas impressos a cores. Ainda inclui uma gravura do autor
de página inteira na folha do anterrosto. Gravuras do autor, Pastor, Nenton, R. Christino, Alberto, Cazellas, entre outros, reproduzindo palácios,
templos, residências particulares, a reunião de assembleias dos governos locais, os costumes e os dignatários locais, a flora local, a iconografia e os
deuses do panteão indiano.
Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, incluindo as capas de brochura, algumas muito mais acentuadas. Capas de brochura
ligeiramente cansadas. INVULGAR E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 50 €

FRANÇA (JOSÉ-AUGUSTO) – AMADEO DE SOUZA CARDOSO, O PORTUGUÊS À
FORÇA & ALMADA NEGREIROS, O PORTUGUÊS SEM MESTRE. 1136

(3.ª edição refundida) & (2.ª edição). Bertrand Editora. Venda Nova. [1986]. In-4º de 458-II págs. E. Reúnem-se neste volume dois estudos
independentes, relacionados pela cronologia da «primeira geração» da arte moderna portuguesa, fundamentais para o conhecimento da obra destes
grandes mestres da arte portuguesa. Obra profusamente ilustrada a cores e na sua maioria a negro nas páginas do texto. Encadernação editorial de
caspas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. Belo exemplar.

Base Licitação: 10 €

CALADO (RAFAEL SALINAS) – FAIANÇA PORTUGUESA 1137

[PORTUGUESE FAIENCE]. Sua evolução até ao início do séc. XX. Tradução de George Dykes. Edição da Direcção de Serviços de Filatelia
Correios de Portugal. [Correios de Portugal]. 1992. In-4º de 120 págs. E. Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores no texto e em
separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 05464. Encadernação editorial de capa dura
policromada. RARO E ESGOTADO.

Base Licitação: 30 €

EÇA DE QUEIROZ / EMÍLIA DE CASTRO – CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR 1138

Cartas inéditas de Emília de Castro, e a sua correspondência epistolar com outros destinatários: Jaime Batalha Reis, Oliveira Martins, Luís de
Magalhães, Celeste Cinatti Batalha Reis, Ramalho Ortigão e Veridiana Prado). Leitura dos autógrafos, introdução e anotações de A. Campos Matos.
Lello & Irmão - Editores. Porto. 1995. In-4º de 827-III págs. E. Edição comemorativa do 150.º aniversário do nascimento de Eça de Queiroz. Obra
profusamente ilustrada a cores e a negro em páginas separadas do texto, com imensos retratos, casarios, postais, documentos e em duas folhas
desdobráveis a Árvore Genealógica parcial de Emília de Castro (Resende). Encadernação editorial de capas rígidas em tons de cinza com um
retrato de Eça de Queiroz e Emília de Castro, na capa da frente. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27332
https://serralvesantiguidades.com/lote/27076
https://serralvesantiguidades.com/lote/26972
https://serralvesantiguidades.com/lote/26337
https://serralvesantiguidades.com/lote/26744
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MANUEL D’ASSUMPÇÃO (1926-1969) – {DOIS CATÁLOGOS // FOLHETOS DE
EXPOSIÇÕES} 1139

• PEINTURE • D´ASSUMPÇÃO • COLLECTION KARIN MOUTET. PEINTURE ★ KARIN MOUTET EXPOSE 7 OEUVRES RÉCENTES DE SA
COLLECTION – DU PEINTRE D´ASSUMPÇÃO.Paris – 1960. In-4º de 8 págs. E. Catálogo da exposição de sete magníficas pinturas de Manuel
D`Assumpção, resultado do seu intenso trabalho desenvolvido durante a sua estadia em Paris. Estas obras foram apresentadas em Junho de 1960
na colecção de Karin Moutet, na mesma ocasião em que acabava de ser atribuído à sua pintura o Grande Prémio de Arte Moderna de Portugal de
1960 (Amadeu Sousa Cardoso). Exemplar com texto em francês, com uma introdução do poeta António Pinheiro Guimarães e assinada pelo cunho
do poeta no fim do texto. Obra com um retracto a negro do artista na página biográfica e valorizada com uma dedicatória de Manuel D`Assumpção,
assinada e datada. Encadernação de capas rígidas a inteira de pele em tons de branco e negro, com ferros a ouro seco na lombada.
D´ASSUMPÇÃO • DE 25 DE JULHO A 2 DE AGOSTO NA GALERIA DOMINGUEZ ÁLVAREZ. [Composto e Impresso na Tip. da Coop. do Povo
Portuense]. Porto. S/d. In-4º de 6 págs. E. Exposição realizada na Galeria Dominguez Álvarez, provavelmente entre 1958 a 1963. Texto biográfico
do poeta António Pinheiro Guimarães e assinada pelo cunho do poeta no fim do texto. O artista apresentou algumas obras para venda e as
restantes foram cedidas por coleccionadores. Encadernação de capas rígidas a inteira de pele em tons de branco e negro, com ferros a ouro seco
na lombada. INTERESSANTES EXEMPLARES DESTE PINTOR CONSAGRADO.

Base Licitação: 20 €

ENCYCLOPEDIA PELA IMAGEM 1140

Livraria Chardron. Lello & Irmão, Ld.ª – Editores. Porto. S/d. In-4º peq.de {QUATRO VOLUMES}. E. Colecção completa com os seguintes fascículos:
{1.º Volume} - As Raças Humanas; Joanna D´Arc; Os Animaes; A Revolução Franceza; Os Motores; História da Arte; AT.S.F.; O Mar. {2.º Volume} -
A Mythologia; Lisboa; Paris; Castellos Portuguezes; A Electricidade; Napoleão; História do Trajo em Portugal; O Céo. {3.º Volume} - As Aves; A
Aviação; Historia Sagrada; A Italia; O Cynema; Coimbra; As Luctas Liberaes; Palacios e Solares Portuguezes. {4.º Volume} - A Inquisição; O Nosso
Mobiliário; Caravelas, Naus e Galés de Portugal; O Marquês de Pombal; O Exército Português; A Guerra do Paraguay; Os Portugueses na Grande
Guerra; Pôrto. Encadernações editoriais em tons de vermelho, com inscrições e gravações nas lombadas e pastas. Exemplares com alguns picos e
manchas de oxidação. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

MACEDO (MANUEL MACHADO) – HISTÓRIA DA MEDICINA PORTUGUESA NO
SÉCULO XX 1141

Design gráfico de José Brandão e Teresa Olazabal Cabral. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT- Correios de Portugal]. 2000.
In-4º de 135-I págs. E. Edição com texto em português, ilustrada a negro e a cores no texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem
limitada de 20.000 exemplares, sendo este o Nº 03594. Encadernação editorial de capa dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

TANNOCK (MICHAEL) – PORTUGUESE 20TH CENTURY ARTISTS 1142

A Biographical Dictionary. Phillimore. [Chichester, West Sussex, England. 1978]. In-4º de 188-IV páginas de texto, seguidas de 381 fotografias a
negro e a cores reproduzindo obras de arte de artistas portugueses do período entre 1900 e 1974. E. O mais estimado e procurado dicionário
biográfico relativo a artistas portugueses do século XX e já hoje raro de aparecer no mercado. Encadernação editorial de capas rígidas em tons de
azul, com sobrecapa de protecção policromada. Sobrecapa ligeiramente cansada. Exemplar bem conservado. INVULGAR E RARO DICIONÁRIO
DE PINTURA PORTUGUESA.

Base Licitação: 35 €

OURIVESARIA DO NORTE DE PORTUGAL 1143

EXPOSIÇÃO CASA DO INFANTE. 1984. [A R P P A]. Associação Regional de Protecção do Património Cultural e Natural. [A.I.O.R.N.]. Associação
dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte. In-4º de 367-III págs. B. Catálogo impresso em bom papel de excelente qualidade,
profusamente ilustrado a negro e a cores nas páginas do texto e na sua maioria em folhas à parte de página inteira com interessantes peças de
joalharia, prataria, vistas panorâmicas, fachadas de ourivesarias, etc. No fim deste catálogo vem um mapa desdobrável com a localização das
ourivesarias da Cidade do Porto em 1892. Bem conservado. INVULGAR CATÁLOGO.  

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28107
https://serralvesantiguidades.com/lote/27465
https://serralvesantiguidades.com/lote/27763
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LIVRO DO PRIMEIRO CONGRESSO AÇOREANO 1144

Que se reüniu em Lisboa de 8 a 15 de Maio de 1938. Publicado no ano das comemorações centenárias da Independência e Restauração de
Portugal. Grémio dos Açôres. Edição da Casa dos Açores. Lisboa. 1940. In-4º de 723-XIX págs. E. Primeira e única edição, Ilustrado a negro nas
páginas do texto com mapas, fotogravuras e reproduções de gravuras antigas, reproduzindo, nomeadamente, erupções terrestres e subaquáticas e
aspectos geológicos.
“Só agora, passados dois anos sôbre a reünião do Primeiro Congresso Açoreano, se torna possível êste livro, (…). Mas é preciso que o leitor saiba,
principalmente o leitor açoreano, que as dificuldades que encontramos, para fazer sair êste volume, não foi só as habituais dificuldades de
organização, foram ainda a principalmente as dificuldades económicas, com que tivemos de lutar até ao fim. (…). Apelámos em vão para que os
nossos patrícios e, como não nos chegaram recursos, tivemos de apelar para o magno cofre da Casa dos Açôres, que nos valeu, mas ficou em bem
precária situação económica. (…). Texto tirado do prefácio, do Presidente do Primeiro Congresso Açoreano - Armando Narciso. Encadernação de
capas rígidas, com cantos e lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. EDIÇÃO POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 20 €

CASTRO (FERREIRA DE) – A SELVA 1145

Romance. Ilustrações de Portinari. Vinhetas de Nobre. Guimarães Editores. Lisboa. 1955. In-4º de 322-VI págs. B. É uma das obras mais notáveis e
lidas de Ferreira de Castro, inspirada na selva brasileira e ilustrada por Cândido Portinari, um dos mais famosos pintores do Brasil e do seu tempo.
Edição comemorativa do XXV.º aniversário da publicação de «A Selva» 1930-1955. Profusamente ilustrada a negro com fac-similes, mapas, capas
de brochura referente a várias edições portuguesas e estrageiras e doze (12) ilustrações de Portinari, impressas a cores em folhas à parte. Edição
bastante valiosa e muito estimada, a mais bela de quantas se tem feito desta magnífica obra. Capas de brochura ligeiramente cansadas. Exemplar
com ínfimos picos de oxidação. INTERESSANTE EDIÇÃO E POR ABRIR.

Base Licitação: 25 €

CRUZ (P. FR. JOZÉ GOMES DA) – HISTORIA // DA PRODIGIOSA VIDA, 1146

CRUZ (P. FR. JOZÉ GOMES DA) – HISTORIA // DA PRODIGIOSA VIDA, // e admiravel morte, e milagres // DO GLORIOSO PADRE // S.
FRANCISCO DE PAULA // BRILHANTE LUZ DE CALABRIA, PORTENTO // maravilhoso da Graça, escolhido Plenipotenciario de Deos, e
grande // Chanceller de sua Caridade soberana, único Fundador, e Patriarca // da Esclarecida Ordem dos Minimos, primeiro e, sem
segundo // Instituidor do penitente voto da vida Quaresmal, // COMPOSTA PELO // R. P. Fr. JOZE' GOMES DA CRUZ, // Lente de Prima, e
Regente dos Estudos em o Collegio dos Minimos de Sala- //manca, Corrector que foy do ditto Collegio, e filho da muy observante, // e
illustre Provincia de Castella. // Traduzida da lingua Castelhana no idioma Portuguez, // E OFERECIDA A' VIRGEM SOBERANA COM O
TITULO DA // CONCEIÇAM. // Por seu indigno devoto // DOMINGOS DE SOUZA CAMPOS, // e à sua custa impresso. // SEGUNDA
IMPRESSAM.
LISBOA. Na Officina de Pedro Ferreira Impressor da Augustissima Rainha N.S. Anno M. DCC.XLIII [1743]. In-4º peq.de XIV-575-I págs. E. Segunda
edição, com uma xilogravura de S. Francisco de Paula antes do rosto. Folha do rosto a duas cores e texto impresso em dupla coluna, ilustrada a
negro com letras capitulares e diversas vinhetas.Encadernação a inteira de carneira da época, um pouco cansada, incluindo a lombada.Exemplar
com sinais de manuseamento, apresentando alguns vestígios de xilófagos na parte superior das folhas, junto à cabeça a partir da página Nº 347 até
à página Nº 440, sem afectar o texto e ligeiras faltas e defeitos. Ref. Bib. Inocêncio Volume II, página Nº 199 & Volume XII, página Nº 347. POUCO
VULGAR E PROCURADO.

Base Licitação: 25 €

CHAGAS (JOÃO) & COELHO (Ex-Tenente) – HISTORIA DA REVOLTA DO PORTO
DE 31 DE JANEIRO DE 1891 1147

(DEPOIMENTO DE DOIS CUMPLICES). 1901. Empreza Democratica de Portugal. Lisboa. In-4º peq.de IV-II-470 págs. E. Notável contributo para a
história dos importantes acontecimentos de que se ocupa, abundante em documentação iconográfica constituída por retractos, fotografias dos
acontecimentos verificados no Porto, fac-símiles de documentos e jornais, etc. Na “Introdução” transcrevem-se diversas passagens do romance «Os
Maias» de Eça de Queiroz. Primeira edição. Encadernação de capas rígidas em tons de encarnado, com dizeres a ouro na lombada e pasta da
frente, conservando as capas de brochura. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando na folha do rosto um pequeno corte, junto ao corte
frontal e na página 389/390, com um rasgão e falta de papel na parte inferior, afectando o texto. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MEZZABOTTA (ERNESTO) – O JESUITA • O PAPA NEGRO 1148

ROMANCE HISTORICO E ILLUSTRADO. VERTIDO DO ITALIANO POR ADOLPHO PORTELLA. Porto. Casa Editora Alcino Aranha & C.ª. S/d.
In-4º de 520-V-III págs. E. Ilustrado a negro com letras capitulares e vinhetas nos fins dos capítulos, sem mais ilustrações no volume. Obra com
assinatura de posse na folha do anterrosto. Encadernação editorial de capas rígidas, com dizeres a negro e a encarnado na pasta da frente e
lombada. Exemplar com algumas manchas acentuadas de oxidação, possíveis faltas e defeitos.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27324
https://serralvesantiguidades.com/lote/27463
https://serralvesantiguidades.com/lote/27084
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ANDRADE (EUGÉNIO DE) – DAQUI HOUVE NOME PORTUGAL 1149

ANTOLOGIA DE VERSO E PROSA SOBRE O PORTO, ORGANIZADA E PREFACIADA POR EUGÉNIO DE ANDRADE. SELECÇÃO ARTÍSTICA E
ARRANJO GRÁFICO DE ARMANDO ALVES. Editorial Inova Limitada. [Porto. 1968]. In-4º de 391-XI págs. E. Textos de Fernão Lopes, Gomes
Eanes de Zurara, Luís de Camões, Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Arnaldo Gama, Ramalho
Ortigão, Júlio Diniz, Oliveira Martins, Eça de Queiroz, Alberto Pimentel, António Nobre, Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes, Aquilino Ribeiro, José
de Almada Negreiros, José Régio, José Gomes Ferreira, Miguel Torga, Vitorino Nemésio, Jorge de Sena, Agustina Bessa Luís, etc., etc. Primeira
edição, de bela concepção gráfica e impressa em bom papel, profusamente ilustrada às cores e a negro com reproduções de gravuras e litografias
antigas, dezenas de fotografias da autoria de Fernando Aroso, Lagôa Henriques, Fotografia Beleza, Pires de Castro, António Mendes, Tavares da
Fonseca, Teófilo Rego, etc. Tiragem especial de 1500 exemplares, assinado por Eugénio de Andrade, sendo este o número [1075]. Em anexo e
destinados, exclusivamente a acompanhar esta tiragem de luxo, reproduziram-se a cores dez quadros com motivos do Porto, da autoria de Henrique
Pousão, Eduardo Viana, Abel Salazar, Dordio Gomes, Dominguez Alvarez, António Cruz, Augusto Gomes, Júlio Resende e Armando Alves.
Encadernação editorial de capa dura revestida a tela com caixa de protecção policromada. Caixa de protecção ligeiramente cansada. Bem
conservado. INTERESSANTE EDIÇÃO DEDICADO À CIDADE DO PORTO.

Base Licitação: 40 €

RIBEIRO (AQUILINO) – O ROMANCE DE CAMILO 1150

Desenhos no texto de Júlio Pomar. Litografias em extra-texto de Carlos Botelho e Júlio Pomar. Fólio:Edições Artísticas. Lisboa. [1957]. In-4º gr.de
514-X págs. E. Obra considerada como a mais importante até agora publicada sobre a gigantesca figura que foi Camilo Castelo Branco. Edição a
todos os títulos notável, impressa em excelente papel e ilustrada com numerosas vinhetas e extratextos assinados por Júlio Pomar e Carlos Botelho.
Documentação fotográfica de Mário Novais. Encadernação de capas rígidas a inteira de pele com ferros a dourado e dizeres a negro na lombada,
ligeiramente cansada nos topos. Carminado à cabeça. Edição de uma tiragem normal de 1700 exemplares numerados com a chancela do autor,
sendo este o número [1398]. Exemplar com ínfimas manchas de oxidação. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €

VIDAL (MANUEL GONÇALVES) – MARCAS DE CONTRASTES E OURIVES
PORTUGUESES 1151

{Volume I} - Século XV a 1887. {Volume II} - 1887 a 1950. Complementos e anotações às marcas antigas de pratas portuguesas e brasileiras pelo
Eng.º Fernando Moitinho de Almeida. Imprensa Nacional. Casa da Moeda. Lisboa. 1974. DOIS VOLUMES. In-4º de XIV-351-III e 425-III págs. B.
Segundo palavras de Reinaldo dos Santos, “O presente catálogo de marcas de ourivesaria portuguesa, é o inventário, há tanto tempo desejado,
tanto pelos amadores e coleccionadores de pratas artísticas como pelos próprios profissionais da ourivesaria” (...). A história e evolução da
ourivesaria portuguesa e dos próprios mestres a que ela deve o seu prestígio e glória, vai certamente ser renovada pelos historiadores fundados nas
amplas indicações que este precioso livro encerra”. Interessante obra fundamental para coleccionadores e profissionais de ourivesaria, com milhares
de marcas, desde o séc. XV ao séc. XX. Exemplares em bom estado de conservação, apresentando ligeira sujidade nas capas de
brochura. SEGUNDA EDIÇÃO LOGO ESGOTADA, MUITO AUMENTADA E MUITO INVULGAR. PRIMEIRO VOLUME POR ABRIR.

Base Licitação: 35 €

AZEVEDO (CARLOS) – SOLARES PORTUGUESES 1152

Introdução ao estudo da Casa Nobre. Livros Horizonte. Lisboa. [1969]. In-4º de 207-I páginas de texto e 160 de fotografias. E. Excelente edição em
papel encorpado e de cuidada impressão, com desenhos intercalados no texto e um vasto conjunto de excelentes fotografias de casas nobres em
folhas separadas do texto. Encadernação editorial de capas rígidas, com dizeres a ouro na lombada e pasta da frente, sem sobrecapa de protecção.
Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27469
https://serralvesantiguidades.com/lote/27464
https://serralvesantiguidades.com/lote/28098
https://serralvesantiguidades.com/lote/28099
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ARAÚJO (NORBERTO DE) – INVENTÁRIO DE LISBOA 1153

Edição da Câmara Municipal de Lisboa. [Composto e Impresso nas Oficinas Gráficas da C.M.L.]. 1944-1956. In-4º gr.de {12 fascículos}. B. Edição
original, deste primeiro inventário de todos os monumentos, valores artísticos e documentais e vários outros objectos que são expressão
olissiponense que se encontram dispersos pela cidade. Profusamente ilustrados a preto e branco nas página do texto e em separado. Capas de
brochura da autoria de Martins Barata. Esta obra, planeada pelo distinto e saudoso olisipógrafo Norberto de Araújo, prossegue dentro do plano
estabelecido sob a direcção do Dr. Durval Pires de Lima a partir do X fasciculo, também consagrado investigador olisiponense. O Inventário de
Lisboa organiza-se em doze volumes do seguinte modo: {Fascículo I} - Monumentos Nacionais. Com 83-I págs. {Fascículo II} - Sistemas
Defensivos. Com 44 págs. {Fascículo III} - Paços e Palácios Nacionais. Com 40 págs. {Fascículo IV} - Outros Palácios do Património
Nacional. Com 55-I págs. {Fascículo V} - Palácios Municipais e Palácios Particulares. Com 44 págs. {Fascículo VI} - Palácios Particulares
Históricos. Com 64 págs. {Fascículo VII} - Palácios Particulares Históricos (continuação). Com 60 págs. {Fascículo VIII} - Palácios
Particulares Históricos (continuação). Com 60 págs. {Fascículo IX} - Palácios Particulares Históricos (continuação). Com 60 págs. {Fascículo
X} - Igrejas Paroquiais. Com 84 págs. {Fascículo XI} - Igrejas Paroquiais (continuação). Com 52 págs. {Fascículo XII} - Igrejas Paroquiais
(continuação). Com 76 págs. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, incluindo as capas de brochura, com muita mais incidência no
primeiro fascículo, apresentando manchas de humidade. COLECÇÃO COMPLETA E RARA.

Base Licitação: 30 €

LASSAIGNE (JACQUES) & WEELEN (GUY) – VIEIRA DA SILVA 1154

Publicações Europa-América. [Ediciones Polígrafa, S. A. Barcelona (Espanha) – 1978]. In-4º gr.de 343-I págs. E. Tradução de Maria Teresa
Tendeiro e Rui Mário Gonçalves. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a
cores e a negro de uma parte considerável das suas magníficas obras. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção
ilustrada a cores, reprodução de uma das pinturas de Vieira da Silva. Exemplar com ligeiros picos de oxidação, com mais incidência nas primeiras
duas páginas e as duas últimas. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

ARTE // MONOGRAFIA – {TRÊS OBRAS} 1155

HELENA ABREU. Design gráfico: Fernando Penides. Execução gráfica: Simão Guimarães, Filhos, Lda. Laboratórios Bial. Porto. 1991. In-4º gr.de
79-I págs. E. Edição de requintada qualidade gráfica e artística, com dezenas de reproduções de pinturas, aguarelas e desenhos de Helena Abreu.
Textos de António Almeida Santos, Óscar Lopes, Dórdio Gomes, Guilherme Camarinha, José Mário Abreu Pessegueiro Miranda, Arsénio Mota, José
F. Guimarães, Fátima Pombo e Margarida Botelho. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tecido de tons castanhos, com um desenho
de Helena Abreu gravado a ouro na pasta da frente. Exemplar com as páginas ligeiramente amarelecidas e a encadernação com alguma sujidade.
BELO EXEMPLAR.
PEREIRA (ALBANO DA SILVA) – O DOURO DE DOMINGOS ALVÃO. Design gráfico de Andrew Howard. Tradução de Alexandre Matos.
Encontros de Fotografia. Coimbra. 1995. In-4º peq. {oblongo} de 76-VI págs. E. Edição com texto em português e inglês, impresso em papel couché
mate encorpado, profusamente ilustrado a negro nas páginas do texto e em separado. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em
tons de bordeaux. Bem conservado BELO EXEMPLAR.
FERNANDES (MARIA JOÃO) – CRISTÓVAM DIAS. Design gráfico de Fernando Penides. Edição de Bial. Porto. 1992. In-4º gr.de 115-I págs. E.
Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a cores com imensas fotografias
nas páginas do texto e na sua maioria em folhas à parte. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de azul, sem sobrecapa
de protecção policromada. Exemplar bem conservado apresentando alguma sujidade na encadernação. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

CLÁUDIO (MÁRIO) – ANTÓNIO NOBRE : 1867-1900 1156

Fotobiografia. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 2001. In-4º gr. de 181-V-XI-I págs. E. Primeira edição, desta obra de grande riqueza gráfica e
conteúdo do maior apreço, impressa em papel de superior qualidade e densamente ilustrada com retractos do poeta, seus familiares e
contemporâneos ilustres, caricaturas, desenhos, esculturas, fac-símiles de originais manuscritos, de capas dos seus livros e de revistas onde
colaborou, provas tipográficas, objectos pessoais, reproduções de postais, fotografias de lugares, etc. Encadernação editorial de capas rígidas,
revestidas a tecido de tons negros com dizeres a branco e sobrecapa ilustrada com um retracto do Poeta. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26317
https://serralvesantiguidades.com/lote/26742
https://serralvesantiguidades.com/lote/27764
https://serralvesantiguidades.com/lote/27328
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HENRIQUE MOREIRA (1890-1979) 1157

“PLACA COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DO POETA ANTÓNIO NOBRE” – Em gesso moldado, relevado e patinado em tons de bronze,
trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, com o busto em alto-relevo do poeta António Nobre, ao centro. Bordo com a inscrição e datas em
relevo [ANTÓNIO NOBRE — 1867/1967]. Trabalho com assinatura incisa no canto inferior direito [H. Moreira]. Sinais de uso, esbeiçadelas no
bordo, ligeiramente acentuadas.
Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 173-174] // Michael Tannock. [pág. 112] // Inventário Desenhos / Aguarelas /
Óleos. Câmara Municipal de Matosinhos-Abril de 1970. [pág. 54] // Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 68].
Diâm: 35,2 cm

Base Licitação: 20 €

CARGALEIRO (MANUEL) – {DUAS OBRAS} 1158

GOUACHES / ÓLEOS. Beecham Portuguesa. Edições Asa. S/d. [1989]. In-4º gr.de CXXXVI páginas inumeradas. E. Edição com texto em
português, francês e inglês, profusamente ilustrado a cores com mais de cem pinturas a óleo e guaches de Manuel Cargaleiro, um dos mais
consagrados pintores portugueses do século XX. Com o fac-símile de uma carta de Vieira da Silva. Obra com assinatura de posse na folha do
anterrosto. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tela em tons de azul-escuro, sem sobrecapa de protecção policromada. Exemplar
com as páginas ligeiramente amarelecidas e a encadernação com alguma sujidade. BOM EXEMPLAR.
TAPEÇARIAS. Beecham Portuguesa. Edições Asa. Porto. [1989]. In-4º gr.de XLVIII páginas inumeradas. E. Excelente álbum, reproduzindo 20
tapeçarias a cores em folhas separadas do texto, de página inteira, algumas de página dupla. Texto introdutório do poeta E. M. de Melo e Castro
intitulado «A Tapeçaria contemporânea e as suas raízes. A propósito das Tapeçarias de Manuel Cargaleiro». Obra com assinatura de posse na folha
do rosto. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tela em tons de azul-escuro, sem sobrecapa de protecção policromada. Exemplar com
as páginas ligeiramente amarelecidas e a encadernação com alguma sujidade. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

BINNEY (MARCUS) – CASAS NOBRES DE PORTUGAL 1159

Texto de (...). Introdução de Manuel Pedro Rio Carvalho. Fotografias de Nicolas Sapieha e Fracesco Venturi. Difel. Difusão Editorial, Lda. Lisboa.
[1987]. In-fólio de 231-I págs. E. Edição cuidada, em papel de qualidade escolhida, ilustrada com inúmeras e belas fotogravuras a cores de invulgar
qualidade técnica e artística, mostrando aspectos de exteriores, interiores, pormenores dos edifícios, mobiliário e respectivos jardins. Encadernação
editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada. Exemplar bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

CACEGAS (FR. LUIS) // SOUSA  (FR. LUIS DE) 1160

PRIMEIRA PARTE DA HISTÓRIA DE S. DOMINGOS PARTICULAR DO REINO, E CONQUISTAS de Portugal. POR FR. LUÍS CACEGAS da
mesma Ordem, e Província, e Chronista della. Reformada em estilo, e ordem, e amplificada em successos, e particularidades POR FR.
LUIS DE SOUSA Filho do Convento de Bemfica.
Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 1767. {UM VOLUME}. In-4º de XX-718-II págs. E. Segunda edição, desta muito estimada obra
clássica, ornada com uma portada arquitectónica gravada a madeira, encimada e ladeada por diversos Santos. Colecção incompleta, com falta de
três volumes [Segunda parte - Terceira parte e Quarta parte. Obra com assinatura de posse na parte inferior da portada. Encadernação de capas
rígidas a inteira de pele, com ferros a ouro seco na lombada, um pouco cansada. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando algumas
manchas de oxidação, com muita mais incidência nas primeiras e últimas páginas, algumas folhas com cortes devido à qualidade do papel e
estarem encarquilhadas nas páginas 13 à 18, cortes nas partes superiores das folhas 145 à 164, devido a vestígios de xilófagos e outras possíveis
faltas e defeitos. BELA EDIÇÃO SETECENTISTA APESAR DE SE ENCONTRAR INCOMPLETA.

Base Licitação: 10 €

GRAÇA MORAIS : UMA GEOGRAFIA DA ALMA 1161

Edição Bial. 2005. In-fólio quadrado de 195-VII págs. E. Edição de muito cuidada realização gráfica, em papel de qualidade, com texto em português
e inglês, profusamente ilustrada a cores, com imensas obras da pintora Graça Morais nas páginas do texto e na maioria em separado de página
inteira.
Textos de Ana Marques Gastão; Fernando de Azevedo; Fernando Pernes; Hermínio Monteiro; João Lima Pinharanda; Maria Velho da Costa; Nuno
Júdice e Sílvia Chicó. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de verde, com sobrecapa de protecção policromada. Bem
conservado.
BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26323
https://serralvesantiguidades.com/lote/27760
https://serralvesantiguidades.com/lote/28103
https://serralvesantiguidades.com/lote/27322
https://serralvesantiguidades.com/lote/27326
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PERES (DAMIÃO) – A GLORIOSA HISTÓRIA DOS MAIS BELOS CASTELOS DE
PORTUGAL 1162

Texto do Prof. (...). Ilustrações do pintor Gouvêa Portuense. Portucalense Editora. Porto. 1969. In-fólio de 515-I págs. E. Primeira edição, desta
importante obra do historiador Damião Peres, profusamente ilustrada às cores e a negro, no texto e em separado. Edição luxuosa, impressa em bom
papel encorpado com belos trabalhos de Gouveia Portuense. Encadernação de capas rígidas com cantos e lombada em pele e ferros a ouro seco,
ligeiramente cansada. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA 1163

Fotografia de A. Homem Cardoso. Coordenação de Alexandra de Béthencourt F. Jardim de Oliveira. Colaboração de Maria Eduarda Leal Coelho.
Edição da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. Lisboa. Outubro de 2003. In-4º gr.de 299-I págs. E. Terceira edição, executada sobre papel de
excelente qualidade e enriquecida com muitas e primorosas reproduções a cores de algumas das mais valiosas peças de Mobiliário, Ourivesaria,
Tapeçaria, Azulejaria, Porcelana, Faiança e Pintura. As últimas páginas do livro são dedicadas às Oficinas de Restauro. Encadernação editorial de
capas rígidas policromadas. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

ESTUDOS DO MUSEU ALBERTO SAMPAIO – {DOIS VOLUMES} 1164

II ● UM RETRATO DE NUNO GONÇALVES E OUTROS ESTUDOS. MCMXLIV [1944]. Litografia Nacional. Pôrto. In-fólio de 85-XV págs. B.
Desenhos de Dórdio Gomes e Joaquim Teixeira. Fotografias de Alvão. Edição impressa em papel encorpado e de excelente qualidade, ilustrada a
negro nas páginas do texto e à parte. Exemplar de uma tiragem especial de 50 exemplares, sendo este o número[37]. Do índice: “Um retrato de
Nuno Gonçalves”; “A Escultura em Guimarães – I”; “Couros Policromados de Córdova”; “A Escultura em Guimarães – II”; “O Pelote de El-Rei D.
João da Boa-Memória”. Exemplar com alguns picos de oxidação acentuados, incluindo as capas de brochura.
III ● O CÁLICE GÓTICO DO MOSTEIRO DE SÃO TORCATO E OUTROS ESTUDOS. MCMLIII [1953]. Litografia Nacional. Porto. In-fólio de 74-XII
págs. B. Desenhos de Augusto Gomes e Joaquim Teixeira. Aguarelas de João Jorge Maltieira. Fotografias de António de Sousa Lima e Alvão.
Edição impressa em papel encorpado e de excelente qualidade, ilustrada a preto e branco e a cores intercaladas no texto e à parte. Exemplar com o
número [27], sem indicação de tiragem. Do índice: “O cálice gótico do Mosteiro de S. Torcato”; “A escultura em Guimarães – Santa Margarida”; “Os
novos frescos de Cerzedelo”; “Bordados artísticos do Egipto cristão” e “Duas obras da Escola de Bolonha”. Exemplar com ligeiro picos e manchas de
oxidação. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

VISTA ALEGRE : PORCELANAS 1165

Introdução por Borges de Macedo. Textos de Ilda Arez, Maria de Azevedo Coutinho, Conceição Pinto Basto e Alberto Faria Frasco. Fotografia de
Homem Cardoso. Edições Inapa. Lisboa. 1989. In-4º gr.de 267-V págs. E. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel de excelente
qualidade, profusamente ilustrada a cores com magnificas peças produzidas pela Vista Alegre ao longo destes longos anos. Obra com inscrição de
oferta na folha da guarda. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela de tons azuis, com ligeiras manchas de humidade na capa de
traz e sem a sobrecapa policromada. Miolo bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

ARMANDA PASSOS 1166

Textos de Vasco Graça Moura, Gomes Fernandes, Mário Cláudio, Aníbal Belo, Urbano Tavares Rodrigues, Luís Valente Oliveira, António Alçada
Baptista e Miguel Cadilhe. Fotografia de José Luís Braga. Edição de Bial. Trofa. 2002. In-fólio quadrado de 129-V págs. E. Edição de muito cuidada
execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a cores, em folhas à parte e de página inteira, com
interessantes e magníficas obras da pintora Armanda Passos. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons negros, com
sobrecapa de protecção policromada e estojo cartonado também policromado. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

BESSA-LUÍS (AGUSTINA) – A MÃE DE UM RIO 1167

Fotografias de Jorge Molder. Contexto, Editora. [Lisboa. 1981]. In-8º {oblongo} de 43-V págs. B. Primeira edição, impressa em papel de qualidade e
encorpado, ilustrada com seis fotografias a negro de Jorge Molder. Livro pertencente à bela colecção «Cábulas de Navegação». Bem conservado.
POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27384
https://serralvesantiguidades.com/lote/26743
https://serralvesantiguidades.com/lote/27066
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO COM FIGURAS ILUSTRES 1168

Estrutura em forma de livro [oblongo] de capas rígidas, revestida a tela de tons castanhos com decoração em relevo de cartelas recortadas, na capa
da frente, ladeadas por faixas concêntricas a ouro, com fecharia frontal em liga metálica. Interior contendo vinte e quatro (24) folhas rígidas e
cartonadas, com sistema de aberturas para fotografias e fecharia frontal em metal. Corte das folhas douradas. Este interessante álbum é constituído
por noventa e seis (96) trabalhos “espécie fotográfica positiva e fotogravura montada sobre cartão”, de figuras ilustres da sociedade portuguesa da
época. Fotografias das célebres casas fotográficas que passamos a descrever: «Photographia União - Porto»; «J. C. Da Rocha - Photographo - SS.
MM.II do Brazil - 111 Praça da Alegria - Lisboa»; «Vidal H. Fonsecas - Lisboa»; «Henrique de Goes - Photographo - Rua do Arco do Bandeira 136 -
Lisboa»; «Pedro da Silveira - 34 Rua dos Ourives - Rio de Janeiro»; «Cardoso - Rua de D. João I - Guimarães: Sutterodt Bros - Gold Coast Colony»;
«José dos Santos Carvalho - Rua de Santo António 111 - Guimarães»; «Carlos Alberto - Rua Sete de Setembro Nº 41 - Rio de Janeiro»; «Adriano
da Silva e Sousa - Rua do Musêo 4 - Coimbra»; «M Fritz - Rua do Almada Nº 122 - Porto»; «Luis D´Albuquerque - Coimbra»; «Ubaldi. Photographia
Italiana - Rua da Egreja Nº 1 - Figueira da Foz»; «J. Wunderly - Photo»; «F. Santiago»; «A. M. Correia - Rua do Conde - 6»; «Photographia
Conimbrense - José Maria dos Santos - Rua da Sophia», Nº 151 - Coimbra»; «Antonio da Fonseca - Photographo de Suas Magestades Fidelissimas
- 2 - Rua Moinho de Vento - Lisboa»; «Alfred Fillon - Photographe 9, Rua das Chagas - Lisboa»; «L. Des Camps - Photographo; Emilio Briel & Cª -
Porto»; etc. Exemplar com sinais de manuseamento, ligeiros defeitos e a última folha na parte frontal, com falta do papel cartonado da primeira
fotografia, junto à lombada. INTERESSANTE E RARA COLECÇÃO.
Dim: 7,7x15,5x23,5 cm (Álbum)

Base Licitação: 75 €

CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSIADAS 1169

Edição Nacional. Imprensa Nacional de Lisboa. 1928. In-8º de XXXVII-III-375-I-XLV a CCLX-II págs. E. “Foi esta edição de Os Lusíadas feita por
iniciativa de Afonso Lopes Vieira e por amor de Portugal e do Poema. O texto reproduz o da edição princeps de 1572, com a ortografia e a
pontuação reformadas, e foi revisto pelo Mestre camonista Dr. José Maria Rodrigues. O Prefácio é transcrito com autorização da falecida e eminente
Professora D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos”. Das páginas XLV a CCXXXI, decorrem as «Notas Filológicas, Históricas, Geográficas,
Mitográficas e Cosmológicas», por José Maria Rodrigues. Ilustrado a preto branco com um retrato de Luís de Camões e um mapa em dupla página
da rota de Vasco da Gama. Edição da tiragem de 150 exemplares em papel de Leorne, fabricado para a Imprensa Nacional, encadernados, com
ferros especiais, numerados e marcados com o selo branco da E. Nacional, sendo este o número [132]. Bela encadernação a inteira de pele com
ferros decorativos gravados a ouro seco nas pastas e lombada, só de leve aparado à cabeça. Carminado à cabeça. Exemplar com ligeiros picos de
oxidação. POUCO VULGAR E POR ABRIR.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27061
https://serralvesantiguidades.com/lote/27462
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LIPPE (CONDE DE SCHAUMBOURG) – DIRECÇOENS, QUE HAM DE SERVIR
Para os Senhores CORONEIS, TENENTES CORONEIS E MAJORES dos
Regimentos de Infantaria dos exercitos de Sua Magestade Fidelissima
executarem com precizaõ os grandes movimentos das Tropas.

1170

Estabelecidas por Ordem DO MESMO SENHOR POR SUA ALTEZA O Conde Reinante de Schaumbourg Lippe, Marechal General dos
Exercitos da mesma Magestade Fidelissima, e Feld-Marechal dos de El Rey da Graõ Bretanha, E traduzidas do Original de S. A. na lingua
Portugueza por D. JOAQUIM DE NORONHA, Sargento mór do Regimento de Schaumbourg Lippe. Impressas Na Secretaria de Estado. M. DCC.
LXVII [1767]. In-8º de IV-73-I págs. E. Primeira edição, traduzida por Joaquim de Noronha, destinada especificamente para o exército português.
Folha de rosto com texto a vermelho e a negro e uma xilogravura a negro com as Armas Reais Portuguesas. Obra ilustrada com {cinco placas
desdobráveis}, alusivas aos esquemas das tropas, seus movimentos em várias circunstâncias, posicionamento no terreno, etc.
{Seguido de} – NOVO METHODO PARA DISPOR HUM CORPO DE INFANTARIA, de sorte que possa combater com a Cavallaria em
Campanha raza, Estabelecidas por ordem de SUA MAGESTADE FIDELISSIMA: POR SUA ALTEZA O Conde Reinante de Schaumbourg
Lippe, Marechal General dos Exercitos da mesma Magestade Fidelissima, e Feld-Marechal dos de El Rey da Graõ Bretanha, E traduzidas
do Original de S. A. na lingua Portugueza por D. JOAQUIM DE NORONHA, Sargento mór do Regimento de Schaumbourg Lippe. Impresso Na
Secretaria de Estado. M. DCC. LXVII [1767]. In-8º de II-33-11-I-32-3-I-10 págs. E. Primeira edição, traduzida por Joaquim de Noronha, destinada
especificamente para o exército português. Folha de rosto com texto a vermelho e a negro e uma xilogravura a negro com as Armas Reais
Portuguesas. Obra ilustrada com {três placas desdobráveis}, alusivas aos planos das tropas, seus movimentos em várias circunstâncias e novo
método de pôr as peças de bateria à barba.
{Seguido de} – ORDENANÇA, QUE DETERMINA AS OBRIGAÇOENS DOS INSPECTORES DAS TROPAS DE SUA MAJESTADE FIDELISSIMA:
Estabelecida por Ordem do mesmo Senhor pelo CONDE REINANTE de Schaumbourg Lippe, Marechal General dos Exercitos da mesma
Magestade Fidelissima, e Feld-Marechal dos de El Rey da Graõ Bretanha. Impressa na Secretaria do Estado. M. DCC. LXVII [1767]. In-8º de
II-7-I págs. E. Primeira edição, destinada especificamente para o exército português. Folha de rosto com texto a vermelho e a negro e uma
xilogravura a negro com as Armas Reais Portuguesas.
{Seguido de} – MEMORIA SOBRE OS EXERCICIOS DE MEDITAÇÃO MILITAR PARA SE REMETER AOS SENHORES GENERAES, E
GOVERNADORES DE PROVINCIAS, a fim de se distribuir aos Senhores Chéffes dos Regimentos dos Exercitos DE S. MAGESTADE PELO
CONDE REINANTE DE SCHAUMBOURG - LIPPE, Marechal General dos Exercitos de Sua Magestade Fidelissima, e General Feld-Marechal
dos de Sua Magestade El-Rei da Graõ-Bretanha. Lisboa: Na Officina de João António da Silva, Livreiro da Caza Real. Anno M. DCC. LXXXII
[1782]. In-8º de 31-I págs. E. Edição destinada especificamente para o exército português. Interessantíssima edição com o conjunto dos quatro (4)
regulamentos militares de infantaria do Conde de Lippe. Obra de grande e extraordinária importância para a história da reorganização do exército
em Portugal no séc. XVIII.
Quatro obras encadernadas em um volume, a inteira de pele com vestígios de xilófagos, bastante cansada na lombada, apresentando a pasta de
trás solta da lombada somente presa por atilho à lombada. Miolo bem conservado, apresentando ínfimos defeitos nas placas gravadas, com mais
incidência na última. RARÍSSIMA OBRA DA BIBLIOGRAFIA MILITAR SETECENTISTA.
Nota: Friedrich Wilhelm Ernst zu Schaumburg-Lippe (Londres, 1724 - Wölpinghausen, 1777). Conde reinante do território com o mesmo nome na
Alemanha, foi um militar e político alemão que depois de uma brilhante carreira, esteve ao serviço do Exército Português. Notabilizou-se pelo
contributo que deu às ciências militares, em particular à teoria da organização e administração e ao uso da artilharia. Em 1759, conduziu a artilharia
do exército Inglês, na Batalha de Minden, com grande acerto pelo que, após essa vitória, foi-lhe confiado o comando de toda a artilharia dos
exércitos aliados. Na fase final da Guerra dos Sete Anos, em 1762, por indicação dos ingleses e a convite do Marquês de Pombal, assumiu o
comando do Exército Português e o encargo de reorganizar as forças portuguesas e de as preparar para a guerra europeia. Naquele ano, de 1762, a
Espanha e a França, unidas pelo Pacto de Família, tinham pretendido que Portugal fechasse os seus portos aos navios ingleses, o que foi recusado
pelo governo português. Como consequência desencadeou-se a Guerra do Pacto de Família, chamada Guerra Fantástica, por não ter sido travada
uma grande batalha, e que consistiu numa invasão do nordeste português por tropas espanholas que tomaram as cidades fronteiriças de Miranda,
Bragança e Chaves. O Exército Português, com grande falta de oficiais e equipamento ofereceu fraca resistência e foi a capacidade técnica e militar
do Conde de Lippe, que levou à retirada dos invasores, depois de uma série de brilhantes manobras militares. Celebrada a Paz de Fontainebleau,
em 1763, o Conde de Lippe voltou a Portugal em 1764 e em 1767, para realizar viagens de inspecções às fronteiras e, no último destes anos
assistiu a grandes manobras militares do Exército Português, já organizado segundo as reformas administrativas que introduziu e que deixaram uma
profunda e longa marca em Portugal, assim como os melhoramentos nas fortalezas e a construção de quartéis, como o célebre quartel do Conde de
Lippe, na Calçada da Ajuda.

Base Licitação: 50 €

TORGA (MIGUEL) – VINDIMA 1171

Romance. Coimbra. 1945. «Coimbra Editora, Limitada». In-8º de 266-II págs. E. Primeira edição, desta notável obra em prosa, que tem como
cenário a paisagem duriense. Toda a edição é numerada e rubricada pelo autor, sendo esta obra o número [1463]. Encadernação de capas rígidas,
com a lombada e os cantos em pele e dizeres a ouro na lombada, conservando a capa de brochura da frente. Exemplar com as folhas ligeiramente
amarelecidas e ligeiros picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

TORGA (MIGUEL) – SINFONIA 1172

Poema dramático em quatro actos. Coimbra Editora. 1947. Oficinas da «Coimbra Editora, Limitada». In-8º de 124-IV págs. B. Primeira edição,
proibida aquando do seu aparecimento no mercado. Exemplar com as folhas um pouco amarelecidas. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27081
https://serralvesantiguidades.com/lote/28037
https://serralvesantiguidades.com/lote/27460
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TORGA (MIGUEL) – NOVOS CONTOS DA MONTANHA 1173

Coimbra. 1944. [Oficinas Gráficas de Coimbra]. In-8º de 197-III págs. B. Primeira e rara edição, deste excelente livro de contos de uma tiragem
especial de cinquenta (50) exemplares em papel especial, numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [44]. Capa de brochura ilustrada
por Victor Palla. Bem conservado. RARA TIRAGEM E POR ABRIR.

Base Licitação: 35 €

TORGA (MIGUEL) – VINDIMA 1174

Romance. Coimbra. 1945. «Coimbra Editora, Limitada». In-8º de 266-II págs. B. Primeira edição, desta notável obra em prosa, que tem como
cenário a paisagem duriense. Toda a edição é numerada e rubricada pelo autor, sente esta obra o número [2110]. Exemplar com as folhas
ligeiramente amarelecidas. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

TORGA (MIGUEL) – RUA 1175

Novelas e contos. Coimbra - 1942. Oficinas da «Atlântida». In-8º de 197-III págs. B. Estimado e invulgar livro de contos e novelas, sendo esta a
primeira das várias edições que a obra já conta. Capas de brochura ligeiramente cansadas. Exemplar com as folhas amarelecidas, devido à
qualidade do papel. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

RIBEIRO (AQUILINO) – JARDIM DAS TORMENTAS 1176

Prefácio de Carlos Malheiro Dias. Aillaud, Alves & Ciª. Paris-Lisboa. 1913. In-8º de XIX-313-VII págs. E. Primeira e muito invulgar edição, do
segundo livro de contos do autor, prosador dos mais notáveis e produtivos da literatura portuguesa de todos os tempos. Bela encadernação de
capas rígidas em inteira de pele, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de brochura.
Carminado à cabeça. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. ESTIMADO E INVULGAR EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

NOBRE (ANTÓNIO) –  SÓ 1177

3ª Edição. Livrarias Aillaud e Bertrand. Paris-Lisboa. Livraria Francisco Alves. Rio de Janeiro - São Paulo - Bello Horizonte. 1913. [Typographia de
Aillaud, Alves & Cia. Paris]. In-8º esguio de 172-IV págs. E. Edição graficamente muito elegante, considerada pela generalidade dos estudiosos,
como a verdadeira 3.ª edição, que serviu à Renascença Portuguesa, no mesmo ano, de modelo para uma pseudo-terceira de circulação nortenha.
Profusamente ilustrado às cores com belas vinhetas ao longo do texto da responsabilidade de Júlio Ramos, Eduardo Moura e o retrato do poeta
d’après Thomaz Costa, com uma tiragem de 3000 exemplares. Obra com assinatura de posse na folha do rosto. Bela encadernação a inteira de pele
em tons de bordeaux, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as pastas, conservando as capas da brochura. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação generalizados. Ref. Bib. Inocêncio Volume XXII, páginas 238/239. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 40 €

HENRIQUE MOREIRA (1890-1979 – {ATRIBUÍDO} 1178

“PLACA ALUSIVA AO LIVRO DE POEMAS «SÓ» DE ANTÓNIO NOBRE” – Em gesso moldado, relevado e patinado em tons de bronze, trabalho
do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado em baixo-relevo e alto-relevo, com inscrição ao centro em relevo do célebre livro de poemas {SÓ},
sobre o rochedo onde se encontra a placa evocativa de António Nobre. Lateralmente encontra-se a Capela da Boa Nova e arvoredo exuberante. Por
trás vista de mar ondulado. Por baixo a inscrição em relevo [POETA // NASCIDO NO PORTO]. Sinais de uso e ligeiras esbeiçadelas no bordo.
Diâm: 34,9 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27458
https://serralvesantiguidades.com/lote/27459
https://serralvesantiguidades.com/lote/27461
https://serralvesantiguidades.com/lote/27457
https://serralvesantiguidades.com/lote/27387
https://serralvesantiguidades.com/lote/26322
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ABRANCHES (JOAQUIM CANDIDO) – ALBUM MICAELENSE 1179

Ponta Delgada. 1869. In-4º de XIV-138 págs. E. Primeira e rara edição, deste importante e precioso álbum referente à Ilha de São Miguel -
arquipélago dos Açores, no século XIX. Obra profusamente ilustrada, com 35 litografias de página inteira e em folhas impressas à parte, sendo uma
dela desdobrável. Litografias que passamos a descrever: «Mapa geográfico da ilha de S. Miguel»; «Vista da Cidade de Ponta Delgada, tirada da
plataforma da doca - desdobrável»; «Matriz de Ponta Delgada»; «Praça do Município»; «Egreja de S. Pedro»; «Egreja do extinto convento
dos gracianos»; Profanada egreja de S. João»; «Egreja de Stº André»; «Egreja dos Jesuítas»; «Ermida e convento de Belem»; «Egreja de N.
S. da Conceição»; «Palacio do ex.mo barão de Fonte Bella»; «Theatro michaelense»; «Frontispicio da egreja de S. José»; «Frontispicio da
egreja de S. Francisco»; «Projectado frontispício do hospital»; «Egreja de N. S. da Esperança»; «Uma vista da doca»; «Cemiterio de S.
Joaquim»; «Vista do cemitério inglez, tirada do alto da Mãe de Deos»; «Uma vista do alto da Mãe de Deos, tirada da estrada de S.
Gonçalo»; «Vista da Galheta tirada do alto da Mãe de Deos»; «Palacio dos tribunaes de justiça»; «Palacio do cavalheiro José Jacome
Corrêa»; «Trajes michaelenses – Capotes»; «Trajes michaelenses – Carapuças»; Palacio do exe.mo barão das Larangeiras»; «Egreja de
Nossa Senhora dos Anjos no logar da Fajã de baixo»; «Vista do palacete e jardim do exe-mo barão de Sancta Cruz»; «Egreja de Nossa
Senhora da Saude nos Arrifes»; «Matriz de Nossa Senhora da Estrella da villa da Ribeira Grande»; «Casa da camara da villa da Ribeira
Grande»; «Frontispicio da casa da camara de villa da Povoação»; «Vista de Villa Franca, tirada do ilhéo»; «Casa da camara de Villa
Franca»; «Egreja e casa do hospital de Villa Franca». Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplares
com as primeiras e últimas páginas amarelecidas do tempo, ligeiros picos de oxidação e vestígios de humidade na parte inferior do livro, sem
prejudicar muito o conteúdo do volume. Ref. Bib. Inocêncio Volume XII, página Nº 30. MUITO RARA E PROCURADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 100 €

BESSA-LUÍS (AGUSTINA) – CONTOS IMPOPULARES 1180

Porto. [Imprensa Portuguesa]. 1951-1953. CINCO OPÚSCULOS. In-8º gr.de 16, 16, 32, 32 e 52 págs. B. Primeira edição, na sua forma original, ou
seja, em fascículos. Capas da brochura ilustradas por Alberto Luís. Uma das primeiras e mais raras obras de Agustina Bessa-Luís. Exemplares com
alguns picos de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura do primeiro fasciculo. RARÍSSIMA EDIÇÃO E POR ABRIR.

Base Licitação: 150 €

ORTIGÃO (RAMALHO) – A HOLLANDA 1181

Porto. Magalhães & Moniz – Editores. S/d. In-4º de XIII-I-360 págs. E. Primeira edição, de uma das obras que mais prestigiou o grande prosador
português. Encadernação de capas rígidas, com lombada e cantos em pele e ferros decorativos a ouro seco, conservando as capas de brochura.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação.
POUCO VULGAR E PROCURADA.

Base Licitação: 20 €

BENEZIT (EMMANUEL) – DICTIONNAIRE DES PEINTRES, SCULPTEURS,
DESSINATEURS ET GRAVEURS 1182

Librairie Gründ. Paris. 1976. In-4º peq.de {DEZ VOLUMES}. E. Considerado um dos melhores dicionários biográficos de artistas, desenhistas,
gravadores e outros profissionais envolvidos no campo da arte. Abrange todos os tempos e países. Extensa publicação de informações
bibliográficas sobre pintores, escultores, desenhistas e gravadores criado principalmente para os museus de arte, casas de leilão, historiadores,
comerciantes de obras de arte e coleccionadores interessados em artes plásticas. Publicado pela primeira vez em língua francesa em três volumes
entre 1911 e 1923, o dicionário foi elaborado por Emmanuel Benezit (1854-1920) e uma equipa de especialistas internacionais, no entanto continua
a ser hoje em dia a principal obra de referência no campo das artes plásticas. Encadernações editoriais de capas rígidas, revestidas a tela de tons
azuis, com inscrições a ouro seco, nas lombadas e pastas da frente. Exemplares em bom estado de conservação, com ínfimos picos de acidez.
INTERESSANTE DICIONÁRIO DE ARTE.

Base Licitação: 75 €

PRENSA PARA LIVROS 1183

Em ferro fundido pintado a negro com filete a dourado, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. Base recortada e moldurada de formato
rectangular ao baixo, encimada ao centro por fuso e prato, accionado manualmente por manivela. Sinais de uso.
Dim: 38,5x24x45,5 (Fechada)
Dim: 46,5x24x45,5 (Aberta)
Dim: 8x21,5x30 (Área útil para prensagem)

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27323
https://serralvesantiguidades.com/lote/28110
https://serralvesantiguidades.com/lote/27600
https://serralvesantiguidades.com/lote/28094
https://serralvesantiguidades.com/lote/27656
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AGUIAR (ARMANDO DE) – O MUNDO QUE OS PORTUGUESES CRIARAM 1184

2ª Edição. 1954. Edição da Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. In-4º gr.de 648 págs. E. Direcção gráfica de Alfredo Calderon Dinis. Desenhos
de Fernando Cruz, Luís Osório e José Figueiredo Sobral. Luxuosa publicação, esmeradamente impressa em papel couché e amplamente
documentada com centenas de excelentes ilustrações a cores e a preto e branco no texto e em folhas à parte. Obra com revisão histórica de
Caetano Beirão e uma recolha de imagens e informações sobre locais, sobre pessoas; e sobre comunidades que permanecem como testemunhos e
vestígios da comunidade portuguesa. Obra com dedicatória de oferta na folha da guarda. Encadernação editorial de capas rígidas em tons de negro
com ferros decorativos a ouro na lombada e pastas. Exemplar em razoável estado de conservação, apresentando um pequeno corte na parte inferior
da folha do anterrosto. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

A ARTE POPULAR EM PORTUGAL 1185

Direcção de Fernando de Castro Pires de Lima. Editorial Verbo. Lisboa. S/d. {DOIS VOLUMES}. In-4º fólio de 410-IV e 422-IV págs. E. Luxuosa
edição feita sob a orientação gráfica de Fernando Lanhas, impressa em bom papel e amplamente ilustrada com estampas a negro e a cores, nas
páginas de texto e em separado. Obra incompleta assim dividida: {Volume I} - Arquitectura, por Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano;
Mobiliário, por Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano; Os Metais, pelo Dr. J. A. Pinto Ferreira; Ourivesaria, pelo Dr. António Cruz; Arte do
Papel, pelo Dr. Eugénio Andrea da Cunha e Freitas; Cestaria e Esteiraria, por Fernando Galhano; Culinária e Doçaria, pelo Dr. Fernando Castelo
Branco; Medicina e Superstição, Pelo Prof. Doutor Luís de Pina. {Volume II} - Escultura, por Jaime Brasil; Pintura, pela Dr.ª Maria Madalena Cagigal
e Silva; Cerâmica, por Luís Chaves; Literatura de Cordel, por Fernando Castro Pires de Lima; Teatro, por Guilherme Felgueiras; Música e Dança,
por Mário Sampayo Ribeiro.
Encadernações editoriais de capas rígidas, com sobrecapas de protecção policromadas, incluindo sobrecapas plastificadas. Exemplares com
ínfimos picos e manchas de oxidação. POUCO VULGARES E ESTIMADOS.

Base Licitação: 30 €

CASTRO (FERREIRA DE) – AS MARAVILHAS ARTÍSTICAS DO MUNDO 1186

OU A PRODIGIOSA AVENTURA DO HOMEM ATRAVÉS DA ARTE. Lisboa. Empresa Nacional de Publicidade. [1958 a 1963]. DOIS VOLUMES. In-
fólio de 1053-I páginas de numeração corrida. E. Primeira edição, desta obra monumental e de muito luxuosa apresentação gráfica, impressa sobre
papel de excelente qualidade e ilustrada com centenas de estampas a negro e a cores, nas páginas do texto e em separado, reproduzindo as mais
belas obras de arte de todas as épocas e povos. Belas encadernações editoriais de capas rígidas em inteira de carneira, artisticamente decorada
com ferros a seco e a ouro na lombada e pastas. Carminados à cabeça. Exemplares com ínfimos picos de oxidação. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

SANDÃO (ARTHUR DE) – FAIANÇA PORTUGUESA : SÉCULOS XVIII • XIX 1187

Livraria Civilização. [Companhia Editora do Minho]. Barcelos. 1983-1985. DOIS VOLUMES. In-fólio de 356-IV e 404-II págs. E. Obra de grande
interesse para o estudo da faiança portuguesa, profusamente ilustrada, com centenas de estampas a cores nas páginas do texto e em separado e
algumas páginas com numerosos fac-símiles de marcas de faiança. Edição numerada e assinada pelo autor, sendo estes exemplares o número
[4959]. O volume ● vem com muitas folhas por abrir. Encadernações editoriais de capas rígidas com sobrecapas de protecção policromadas em
caixas originais cartonadas.
Exemplares nunca manuseados e em bom estado de conservação. BELOS EXEMPLARES DE FAIANÇA PORTUGUESA.

Base Licitação: 35 €

CAMÕES (LUIS DE) – OS LUSIADAS 1188

EDIÇÃO ARTÍSTICA COMEMORATIVA DO 3.º CENTENÁRIO DA RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL. Com um prefácio pelo
Doutor Hernâni Cidade, e um estudo sobre as duas edições datadas de 1572 por Eleutério Cerdeira. Obra ilustrada com iluminuras e desenhos de
Joaquim Lopes. Nova edição. Companhia Editora do Minho. Barcelos. 1976. In-fólio de LVII- [7] -318-II págs. E. Edição de belo aspecto tipográfico,
impressa em papel encorpado, com um vasto conjunto de ilustrações a cores no texto e em separado. Encadernação editorial de capas rígidas em
tons de azul, com decorações artísticas a ouro na lombada e pastas. Bem conservado. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27762
https://serralvesantiguidades.com/lote/26313
https://serralvesantiguidades.com/lote/28029
https://serralvesantiguidades.com/lote/27468
https://serralvesantiguidades.com/lote/26971
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D'OLIVEIRA (JOÃO MÁRIO AYRES) – JOÃO MÁRIO 1189

Edição da Câmara Municipal de Alenquer. 2002. In-fólio de 317-VII págs. E. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de
excelente qualidade, profusamente ilustrada com imensas reproduções fotográficas e artísticas. Obra com dedicatória do artista plástico na folha do
anterrosto, com uma tiragem de 2000 exemplares. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tela de tons azuis, com sobrecapa de
protecção policromada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.
MÁRIO (JOÃO) & RODRIGUES (PAULO) – JOÃO MÁRIO : “PANORAMAS DE LISBOA”
Edição Museu João Mário/Galeria Euroarte. 2008. In-4º {oblongo} de 91-V. B. Catálogo de bela execução gráfica, em papel encorpado,
profusamente ilustrado a cores com reproduções fotográficas e artísticas. Obra com dedicatória do artista plástico na folha do rosto, com uma
tiragem de 800 exemplares. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

BANCO DE ESPAÑA ● COLECCION DE PINTURA 1190

Textos de introduccion y catalogo – Pintura de los siglos XVI al XVII de Alfonso E. Pérez Sánchez. Pintura de los siglos XIX y XX de Julián Gállego.
Edición de José María Viñuela Diaz. Madrid. 1985. In-fólio de 377-III págs. B. Edição com texto em espanhol de muito cuidada execução gráfica,
impressa em papel couché mate, primorosamente ilustrada a cores e a negro nas páginas do texto e em separado. Volume que reúne as pinturas
recolhidas pela instituição desde 1782, ano em que foi fundado o Banco de San Carlos, considerado o primeiro antecessor do Banco de Espanha,
até 1985. As peças catalogadas, num total de 260, são apresentadas distribuídas em três períodos históricos - séculos XVI ao século XVIII, século
XIX e século XX. São acompanhados de introduções aos grupos das obras, seguidas das ilustrações que reproduzem as pinturas de maior
interesse. Cada período está composto por ordem alfabética dos respectivos autores, onde também são incluídas notas biográficas. Bem
conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

SABUGOSA (CONDE DE) – O PAÇO DE CINTRA 1191

DESENHOS DE SUA MAGESTADE A RAINHA A SENHORA DONA AMÉLIA. APONTAMENTOS HISTÓRICOS E ARCHEOLOGICOS DO CONDE
DE SABUGOSA. Collaboração artística de E. Casanova e R. Lino. Lisboa. Imprensa Nacional. 1903. In-fólio de XII-II-274 págs. E. Obra fundamental
para a história do Palácio de Sintra e de Portugal, excelentemente ilustrada, com destaque para o desdobrável colorido dos brasões dos mais
históricos apelidos portugueses, e para as reproduções dos azulejos. Encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em pele e ferros a
ouro seco, conservando as capas de brochura. Encadernação ligeiramente cansada. Exemplar com picos e manchas de oxidação generalizadas,
apresentando um corte no desdobrável da sala dos brasões, na parte inferior junto à lombada e outros ligeiros defeitos. INTERESSANTE
EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

OHNET (GEORGES) – O DOUTOR RAMEAU 1192

ROMANCE. TRADUCÇÃO PORTUGUEZA DE PINHEIRO CHAGAS. Edição de luxo, adornada com os desenhos de Émile Bayard, gravados por
Huyot. Lisboa. Livraria de António Maria Pereira – Editor. 1890. In-fólio de IV-267-I págs. E. Obra profusamente ilustrada a negros nas páginas do
texto e em separado. Encadernação editorial de capas rígidas, com dizeres e gravações decorativas nas pastas e lombada, ligeiramente cansada.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação.

Base Licitação: 5 €

HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA DO BRASIL 1193

EDIÇÃO MONUMENTAL COMEMORATIVA DO PRIMEIRO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. Direcção e coordenação literária de
Carlos Malheiro Dias. Direcção cartográfica do Conselheiro Ernesto de Vasconcelos. Direcção artística de Roque Gameiro. Porto. Litografia
Nacional. MCMXXI-MCMXXIII-MCMXXIV [1921-1923-1924].TRÊS VOLUMES. In-fólio de [12] -CXXXI-275-I, [10] - 462 e [8] - LXIII-395-III págs. E.
Obra valiosa para a história do Brasil e do seu descobrimento. Magnificamente ilustrados a cores e a preto e branco, no texto e em folhas à parte,
com belas gravuras, retractos, mapas desdobráveis, fac-similes, etc. Encadernações editoriais de capa rígidas ilustradas a cores e dizeres a negro
na lombada e pasta da frente. Exemplares com ligeiros picos de oxidação. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26359
https://serralvesantiguidades.com/lote/26745
https://serralvesantiguidades.com/lote/27329
https://serralvesantiguidades.com/lote/27080
https://serralvesantiguidades.com/lote/27321
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DINIZ (JÚLIO) – AS PUPILLAS DO SENHOR REITOR 1194

CHRONICA DA ALDEIA. Grande edição de luxo com ilustrações de Roque Gameiro. «A Editora». Lisboa. S/d. In-fólio de VI-III-I-433-III págs. E. É a
mais bela e muito cuidada edição da obra, executada sobre excelente papel couché, ilustrada com um retrato de Júlio Diniz a negro, antes da folha
do rosto e numerosas vinhetas decorativas, letras capitulares ornadas e magníficas ilustrações de Roque Gameiro, destacando-se destas, trinta
lindíssimas aguarelas a cores, tiradas em separado. Obra com dedicatória de oferta na folha do anterrosto e carimbos de posse ligeiramente subtis
na folha do rosto, anterrosto e página número um. Bela encadernação de capas rígidas a inteira de pele, com ferros a ouro seco e gravações
decorativas em relevo em ambas as pastas e lombada, ligeiramente cansada e pequenos restauros. Exemplar com ligeiros picos de oxidação, com
muita mais incidência nas folhas de vegetal, que dão protecção às ilustrações coloridas. EDIÇÃO MUITO ESTIMADA E BASTANTE INVULGAR.
Nota: Uma das obras que maior impacto teve no curriculum de ilustrador de Roque Gameiro foi o romance de Júlio Dinis, pseudónimo de Joaquim
Guilherme Gomes Coelho, As Pupilas do Senhor Reitor, publicado em folhetins no Jornal do Porto em 1866. O artista revela neste trabalho,
realizado entre 1904-1905, a extraordinária capacidade de adequar magistralmente as imagens ao texto e de compreender cabalmente a mensagem
do escritor. Não se encontraria ilustrador que melhor expressasse o lirismo que impregna as páginas deste romance. Roque Gameiro descreve
através da representação visual, aliando a vertente estética à literária.

Base Licitação: 40 €

CAMÕES (LUIS DE) – OS LUSIADAS 1195

OS LUSIADAS DE LUIS DE CAMÕES. EDIÇÃO CRITICA - COMMEMORATIVA DO TERCEIRO CENTENÁRIO DA MORTE DO GRANDE POETA.
Publicada no Porto por Emilio Biel. Typographia Giesecke & Devrient, estabelecimento graphico Leipzig, MDCCCLXXX [1880]. In-fólio de IV-
LVI-375-XXXII-XCII págs. E. Edição monumental, considerada por muitos bibliófilos como a mais bela de quantas até hoje se imprimiram do grande
Poema Nacional. Impressa em papel de superior qualidade, ostenta belíssimos retractos de Camões e do Imperador do Brasil D. Pedro II,
primorosas estampas cromolitográficas, admiráveis gravuras de página inteira e artísticas letras capitais no início de cada canto. Encadernação
editorial de capas rígidas, com dizeres e frisos a ouro na lombada, decorada artisticamente com um pórtico manuelino e figuras mitológicas na pasta
da frente, ligeiramente cansada, apresentando restauros antigos na lombada. Corte das folhas douradas. Exemplar com algumas manchas de
oxidação generalizadas, com mais incidências nas folhas de papel vegetal, em algumas estampas cromolitográficas, gravuras e outras possíveis
faltas e defeitos. RARO E INVULGAR EXEMPLAR.

Base Licitação: 150 €

MARTINS CORREIA  (1910-1999) 1196

“PÓSTER CAMÕES” – Impressão litográfica a cores sobre cartão, colada sobre placa e revestida sobre matéria celulosa de protecção. Litografia •
Tejo • De • Lisboa • 1973. Desenho • Do • Escultor • Martins • Correia. Póster alusivo às Comemorações do IV Centenário da publicação de «Os
Lusíadas. Três independentes – O escultor Martins Correia e os poetas Dórdio Guimarães e Alberto Valero – conceberam, em moldes inéditos, um
«póster» no qual celebram a personalidade poderosa do grande épico e do grande lírico. O escultor, Martins Correia – que despensa apresentação,
criou, assim um belo quadro em que conjuga a composição, de recorte escultórico, com a harmonia gráfica, a perícia e distribuição da cor e o
impecável senso formal. É, além do mais, a primeira vez que o mestre se volta para um trabalho, deste tipo, facto que duplica o seu valor. Verso
com um folheto dos editores e todo o seu historial referente à obra. Exemplar com sinas de uso, alguns riscos e mossa na camada sintética,
apresentando ainda ligeiro empeno na placa de madeira. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 86-87-88] // Michael
Tannock. [pág. 49-50].
Dim: 86x52,2 cm

Base Licitação: 20 €

CANCIONEIRO DA AJUDA 1197

Fragmento do Nobiliário do Conde Dom Pedro. Edição Fac-similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda. Edições Távola Redonda. Instituto
Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. Biblioteca da Ajuda. Lisboa. 1994. In-fólio de 270 páginas inumeradas. E. Interessante fac-
simile primorosamente impresso sobre papel couché mate especial de 180 gramas, reproduzindo o manuscrito de finais séc. XIII e inícios séc. XIV.
Ilustrado com o fac-simile fotográfico reproduzindo fielmente a cores todo manuscrito iluminado. Edição realizada com o apoio da Sociedade Lisboa
94 Capital Europeia da Cultura, com uma tiragem total de 1000 exemplares, numerados e assinados pelo editor, sendo este o número [477].
Encadernação editorial de capas rígidas, com dizeres a ouro na lombada e gravações a seco na pasta da frente. Acondicionado dentro de estojo
cartonado do editor. Exemplar bem conservado.
ACOMPANHA AINDA ESTE VOLUME: CANCIONEIRO DA AJUDA. Apresentação, Estudos e Índices. Edições Távola Redonda. Instituto Português
do Património Arquitectónico e Arqueológico. Biblioteca da Ajuda. Lisboa. 1994. In-4º gr.de 70 págs. B. BELÍSSIMO FAC-SÍMILE.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27330
https://serralvesantiguidades.com/lote/26958
https://serralvesantiguidades.com/lote/26324
https://serralvesantiguidades.com/lote/27602
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GALVÃO (HENRIQUE) – OUTRAS TERRAS, OUTRAS GENTES 1198

(VIAGENS EM ÁFRICA). Emprêsa do Jornal de Notícias. [Litografia Nacional]. Pôrto. S/d. DOIS VOLUMES. In-4º de 625-XXV divididas pelos dois
volumes. E. Uma das mais conhecidas, interessantes e estimadas obras da bibliografia luso-africana, numa edição cuidadosamente executada e
copiosamente ilustrada com centenas de fotogravuras e pequenos desenhos disseminados pelo texto, além de 40 belos extra textos, na sua maior
parte impressos a cores, da autoria de Pires de Moura, Eduardo Malta, Fausto Sampaio, Neves e Sousa, Martins Barata, António Ayres e Rui Filipe.
Encadernações de capas rígidas, com cantos e lombadas em pele e ferros a ouro nas lombadas, conservando as capas de brochura. Carminados à
cabeça. Exemplares com ínfimas manchas de oxidação. INTERESSANTE EXEMPLARES.

Base Licitação: 35 €

DANDRÉ BARDON (MICHEL-FRANÇOIS) – COSTUME DES ANCIENS PEUPLES 1199

Par M. Dandré Bardon, Professeur de L′Académie Royale de Peinture & de Sculpture, Directeur perpétuel de celle de Marseile, & Membre de
L′Académie des Belles-Lettres, Sciences & Arts de la même Ville. [TOME PREMIER & TOME SECOND]. A Paris, Rue Dauphine, Chez {Charles-
Antoine Jombert // Louis Cellot // Claude-Antoine Jombert}. M. DCC. LXXII [1772]. In-4º gr.de VIII-151-I & IV-230 págs. E. Primeira e raríssima
edição setecentista, com texto em francês e dedicada ao Marquês de Marigny. Obra profusamente ilustrada a negro e de página inteira com [362
GRAVURAS], em cobre e dois frontispícios, também gravados a cobre, sendo o do primeiro tomo alusivo aos trajes dos gregos e romanos e o do
segundo tomo, com um retracto alusivo ao Marquês de Marigny. As gravuras representam os trajes, mas também muitos elementos da vida civil e
militar da antiguidade, monumentos, armas, utensílios, tanques, objectos, vasos, móveis e as últimas oito são dedicadas ao elefante. {PRIMEIRO
VOLUME // TRAJES DOS GREGOS E ROMANOS}, constituído por quinze cadernos da seguinte forma: 1.º Caderno ao 5.º Caderno - São
referentes aos usos religiosos, contendo (Sessenta gravuras}. Do 6.º Caderno ao 9.º Caderno - São referentes aos usos civis e domésticos,
contendo (Quarenta e oito gravuras). Do 10.º Caderno ao 15.º Caderno - São referentes aos usos militares, contendo (Setenta e duas gravuras).
Termina o primeiro volume, com a gravura, junto ao frontispício. {SEGUNDO VOLUME // TRAJES DE POVOS ANTIGOS}, constituído por dezasseis
cadernos da seguinte forma: 16.ª Caderno ao 19.º Caderno - São referentes aos usos religiosos dos israelitas, contendo (Quarenta e oito
gravuras}. O 20.º Caderno - É referente aos usos do velho e novo testamento, contendo (Doze gravuras). O 21.º Caderno - É referente aos usos
religiosos dos egípcios, contendo (Doze gravuras). Do 22.º Caderno ao 24.º Caderno - São referentes aos usos civis e militares dos egípcios,
contendo (Trinta e seis gravuras). O 25.º Caderno - É referente aos usos religiosos dos persas, contendo (Doze gravuras). O 26.º Caderno - É
referente aos usos civis dos persas, contendo (Doze gravuras). Do 27.º Caderno ao 28.º Caderno - São referentes aos usos civis e militares dos
citas, amazonas, partos, dácios, sármatas e outros povos orientais e ocidentais, contendo (Vinte e quatro gravuras). O 29.º Caderno - É um
suplemento aos trajes dos gregos e romanos, contendo (Doze gravuras). O 30.º Caderno - São observações e detalhes históricos pitorescos e
sobre o elefante, contendo (Doze gravuras). O 31.º e último caderno - São observações sobre o elefante, contendo (Duas gravuras).
Encadernações de capas rígidas de tons verdes, com rótulos vermelhos e dizeres a ouro nas lombadas, um pouco cansadas, mas consolidadas.
Miolo com manchas ocasionais de oxidação, apresentando rubricas de posse, sem prejudicar o texto, mas muito bem conservado para a época da
edição. RAROS E VALIOSOS EXEMPLARES PARA O MERCADO INTERNACIONAL.
Nota: Michel François André-Bardon  (1700-1785) – Pintor, gravador, escritor e compositor. Nasceu em Aix-en-Provence, morreu em Paris. Aluno de
Baptiste van Loo e depois de Tróia, passou seis anos na Itália (1726 a 1731), em Roma e depois em Veneza. Académico em 1735, professor
assistente em 1737, professor na Real Escola para estudantes protegidos em 1755. Fundador da Academia de Marselha, tornou-se seu director em
1754.
André Bardon, considerado um figura de caracter culta, pintor brilhante, poeta, músico e um dos maiores teóricos de arte no século XVIII.

Base Licitação: 100 €

SANTOS (REYNALDO DOS) – OITO SÉCULOS DE ARTE PORTUGUESA 1200

HISTÓRIA E ESPÍRITO. Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1970. TRÊS VOLUMES. In-fólio de 380-X, 310-VIII e 478-XIV págs. E. Obra
fundamental da bibliografia artística portuguesa, sem dúvida uma das mais importante que se tem escrito em Portugal. Bela e luxuosa edição,
executada sobre bom papel e profusamente ilustrada com estampas a negro e a cores, que reproduzem os mais notáveis exemplares produzidos
em todos os ramos da arte portuguesa de todos os tempos. {Volume I} – Dedicado à «Pintura»; {Volume II} – Dedicado à «Arquitectura» e
{Volume III} – Dedicado às «Artes Decorativas»: A Faiança, O Azulejo, Tapetes de Arraiolos, As Colchas Bordadas, A Iluminura, Ourivesaria e
Mobiliário. Encadernações editoriais em inteira de pele em tons de bordeaux, com ferros artísticos na lombada e pastas, gravadas a seco e a ouro,
ligeiramente cansadas. Carminados à cabeça. Exemplares com ínfimos picos de oxidação. INTERESSANTES E VALIOSOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 75 €

SILVA (MARIA MADALENA DE CAGIGAL E) – A ARTE INDO-PORTUGUESA. 1201

Edições Excelsior. [Tipografia Antunes. Lisboa. 1966]. In-fólio de 374-II págs. E. Interessante e muita rara edição, deste estudo muito completo
acerca da arte indo-portuguesa, impresso em papel de qualidade e profusamente documentado com estampas a cores e a negro nas páginas do
texto e em separado, reproduzindo os mais representativos e variados objectos da arte indo-portuguesa. Tiragem normal limitada a 900 exemplares,
numerada e rubricada pelo autor, por carimbo, sendo este o número [798]. Bela encadernação editorial a inteira de pele, gravada com ferros
decorativos a seco e a ouro na lombada e pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar em bom estado de conservação, apresentando
ligeiras manchas de oxidação na página do rosto e anterrosto. INVULGAR E MUITO PROCURADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28028
https://serralvesantiguidades.com/lote/27078
https://serralvesantiguidades.com/lote/27386
https://serralvesantiguidades.com/lote/28105
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CASTRO (FERREIRA DE) – A VOLTA AO MUNDO 1202

Emprêsa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1940-1944. In-fólio de 678-II págs. E. Edição de grande luxo, primorosamente impressa sobre papel
couché e ilustrada com centenas de estampas a negro e a cores, nas páginas do texto e em separado, e ainda inúmeras vinhetas, letras capitais e
motivos ornamentais impressos a prata e ouro. Encadernação editorial de capa dura, a inteira de pele, artisticamente decorada com ferros a ouro na
lombada e pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

CATÁLOGO DA FABRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS 1203

De António Almeida da Costa & C.ª Villa Nova de Gaya.Portugal.1910. Real Typ. Lith. Lusitana. In-4º gr.de 50-XXIV págs. B. Obra profusamente
ilustrada a negro e a cores com interessantes peças de aparato monumental, figurativas, para interior e exterior, azulejaria, etc. Exemplar em bom
estado de conservação. RARO CATÁLOGO.

Base Licitação: 35 €

COSTA (SOUSA) – GRANDES DRAMAS DA HISTÓRIA 1204

Editorial "O Século". Lisboa.1940, aliás 1941. In-fólio de 394-3-I-XVI págs. E. Edição esmeradamente impressa em papel de óptima qualidade e
amplamente documentada com dezenas de excelentes ilustrações a cores e a preto e branco no texto e em folhas à parte. Inclui no final do volume
o “Fascículo de propaganda”. Bela encadernação a inteira de pele, com ferros gravados e decorativos a ouro mate na lombada e pastas,
conservando as capas de brochura. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

SANTOS (REYNALDO DOS) – O AZULEJO EM PORTUGAL 1205

Lisboa. Editorial Sul Limitada. Lisboa. 1957. In-fólio de 170-II págs. E. Primeira edição, desta interessante obra de azulejaria portuguesa, impressa
em papel de qualidade e encorpado e largamente ilustrada nas páginas do texto e em folhas à parte, muitas delas a cores de página inteira.
Encadernação original em inteira de pele, gravada a seco e a ouro na lombada e pasta da frente. Carminado à cabeça. Exemplar em bom estado de
conservação. RARO E PROCURADO.

Base Licitação: 50 €

SMITH (ROBERT C.) – NICOLAU NASONI • ARQUITECTO DO PORTO 1206

Livros Horizonte. Lisboa.1967. In-fólio de 225-III-176-II págs. E. Importante trabalho sobre Nicolau Nasoni, notável figura na história de arte
portuguesa e autor de alguns dos mais belos monumentos portuenses. Edição esmerada em papel de qualidade e ilustrada no texto e extra texto,
com 176 fotografias a negro em folhas à parte. Encadernação original em inteira de pele, gravada a seco e a ouro na lombada e pasta da frente,
sem a sobrecapa de protecção policromada. Carminado à cabeça. Exemplar em bom estado de conservação, apresentando ligeiras manchas de
oxidação. RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 35 €

MONTEIRO (MANUEL) – O DOURO 1207

PRINCIPAES QUINTAS, NAVEGAÇÃO, CULTURAS, PAISAGENS E COSTUMES.Porto. Emilio Biel & Cª – Editores. MCMXI [1911]. In-folio de
IV-215-I págs. E. Primeira e invulgar edição. Obra clássica da bibliografia duriense, impresso em papel couché e ilustrado com um retrato do autor
por Biel e inúmeras estampas fotográficas nas páginas de texto e em folhas à parte, estampas que em boa parte reproduzem aspectos do Douro.
Obra com carimbos de posse na folha do rosto e na seguinte. Bela encadernação da «Invicta Livros» a inteira de carneira de tons azuis, com ferros
decorativos a ouro seco na lombada. Exemplar com ligeiros picos e manchas de oxidação. INVULGAR E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28027
https://serralvesantiguidades.com/lote/28108
https://serralvesantiguidades.com/lote/27466
https://serralvesantiguidades.com/lote/28104
https://serralvesantiguidades.com/lote/28100
https://serralvesantiguidades.com/lote/27601
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COUTO (JOÃO) & GONÇALVES (ANTÓNIO M.) – A OURIVESARIA EM
PORTUGAL 1208

Livros Horizonte. Lisboa. 1960. In-fólio de 186-II págs. e CXXX estampas E. Trabalho de referência para os estudos da ourivesaria portuguesa,
documentado com um excelente conjunto de 130 estampas em papel couché, reproduzindo belas peças executadas entre os séculos XII e XVIII,
além de desenhos nas páginas de texto. É já bastante invulgar no mercado, este indispensável instrumento de trabalho. Encadernação editorial de
capas rígidas em tons de vermelho, com ferros a seco e a ouro na lombada e pasta da frente, sem a sobrecapa de protecção policromada. Exemplar
bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

GIL VICENTE – OBRAS COMPLETAS 1209

Coordenação do texto, introdução, notas e glossário do Dr. Álvaro Júlio da Costa Pimpão. Edição artística, ilustrada com vinhetas e iluminuras de
Joaquim Lopes. Companhia Editora do Minho. Barcelos. MCMLVI [1956]. In-fólio de LXXXIII-598-II-VIII págs. E. Bela encadernação editorial a inteira
pele, decorada com artísticos ferros em ambas as pastas e inscrições a ouro seco na lombada e pasta. Carminado à cabeça. Exemplar com ligeiros
picos de oxidação, com mais incidência nas primeiras folhas e ultimas. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 40 €

CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSIADAS, POEMA EPICO DE LUIS DE CAMÕES 1210

Nova edição correcta, e dada á luz, Por Dom Ioze Maria de Souza-Botelho, Morgado de Matteus... Paris, Na Officina Typographica de Firmin Didot,
Impressor do rei, e do Instituto. MDCCCXVII. [Aliás, Edição da Livraria Sam Carlos. Lisboa – 1972]. In-fólio de X-CXXX-IV-413-III págs. E.
Esmeradíssima edição integralmente fac-similada da preciosa edição do Morgado de Mateus [Paris-1817], uma das mais estimadas e importantes
de quantas até hoje se publicaram do grande Poema Nacional. Também as belas gravuras da edição original nesta se encontram primorosamente
reproduzidas. Edição total limitada a 1100 exemplares numerados e rubricados pelo editor, sendo este exemplar o número [710]. Encadernação
editorial de capas rígidas em tons de castanho, com dizeres a ouro na lombada. Obra em bom estado de conservação, apresentando a lombada
ligeiramente cansada. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

FREIRE (FRANCISCO JOSÉ) – MEMORIAS // DAS PRINCIPAES //
PROVIDENCIAS, // QUE SE DERAÕ NO TERREMOTO, // que padeceo a Corte de
Lisboa no anno de 1755, // ORDENADAS, E OFFERECIDAS // A’ MAGESTADE
FIDELÍSSIMA DE ELREY // D. JOSEPH I. // NOSSO SENHOR // POR A

1211

Lisboa? / Paris?. In-fólio de XXX-355-I págs. E. Primeira e valiosa edição, desta obra publicada sob pseudónimo, impressa sobre magnífico papel
de linho e ilustrada na folha do rosto com o Brasão de Armas do Rei D. José I, belas vinhetas gravadas e florões decorativos.A proximidade da data
do terramoto, o facto de não apresentar local de edição nem impressão e ainda o grande tamanho do prelo utilizado, levam-nos a pensar que terá
sido impresso em França, tendo-se utilizado caracteres da Academia Real da História.Este conjunto de documentos e de leis circularam,
inicialmente, de forma manuscrita, devido à ausência de prelos para impressão, e incluem Avisos, Cartas, Cartas Circulares, Respostas, Portarias,
Decretos, Editais, Ordens militares, Petições, Alvarás, Prestações de Contas, Assentos, Instruções, etc.O primeiro documento está datado do dia do
Terramoto, 1 de Novembro de 1755, e o último de 16 de Junho de 1758. Encadernação da época a inteira de pele com nervos e ferros decorativos a
ouro seco, apresentando restauros antigos, mas bem conservada para a época. Carminado nos cortes das folhas. Exemplar com ligeiras manchas
de oxidação nas primeiras páginas, com mais incidência nas últimas páginas nos cantos superiores direitos. Contem ainda pequenos furos de
xilófagos, com mais incidência desde a página 341 á página final. RARA E VALIOSA OBRA SETECENTISTA.
Ref. Bib. Inocêncio Volume 1, página Nº 53/54 – AMADOR PATRICIO DE LISBOA. Sob este pseudonymo se publicou: Memorias das principaes
providencias que se deram no terremoto que padeceu a Corte de Lisboa no anno de 1755. Ordenadas e offerecidas á Magestade Fidelissima d’Elrei
D. Joseph I. Sem logar, nem nome do impressor 1758. fol. de XXX-355 pag. - A similhança dos typos e vinhetas d’este livro com os da Vida do
Infante D. Henrique que no mesmo anno se imprimiu em Lisboa na Off. de Francisco Luiz Ameno, me levam a crer que d’esta Officina sahiram
tambem as Memorias. Não faltou quem em tempo attribuisse ao primeiro Marquez de Pombal a composição e coordenação d’esta obra mas tem
prevalecido, e com melhor fundamento, a opinião que a atribue ao P. Francisco José Freire (Candido Lusitano.) V. a Bibl. Hist. de Portugal e seus
Dominios, pag. 326 da segunda edição. É estimado este livro, e de valor historico pelas muitas particularidades que encerra, sendo o que de mais
amplo se publicou relativo áquelle infausto e lamentavel acontecimento e ás suas consequencias: a parte narrativa é feita em phrase limpa e estylo
corrente, e os numerosos documentos que a acompanham e lhe servem de confirmação realçam o merito da obra, dando-lhe um caracter authentico
e official. Seu preço no mercado regula de 600 a 960 réis, e ás vezes 1:200. (V. Francisco José Freire.)

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28101
https://serralvesantiguidades.com/lote/27467
https://serralvesantiguidades.com/lote/27761
https://serralvesantiguidades.com/lote/28093
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PERES (DAMIÃO) – HISTÓRIA DE PORTUGAL 1212

Edição Monumental. Comemorativa do 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. Profusamente ilustrada e colaborada pelos mais eminentes
historiadores e artistas portugueses. Direcção literária de Damião Peres. Direcção artística de Eleutério Cerdeira. Portucalense Editora. Barcelos.
MCMXXVIII [1928] - MCMLIV [1954] & o II Suplemento de {FRANCO NOGUEIRA - HISTÓRIA DE PORTUGAL} 1933:1974. Livraria Civilização.
Porto. MCMLXXXI [1981]. DEZ VOLUMES. (VII volumes + 1 índice + 2 suplementos). In-4º de 519-I, 720, 671-I, 576, 576, 768, 799-I, [2 vol.] 1429,
610-II e 559-I págs. E. História de Portugal, considerada uma das melhores e mais completas obras até hoje publicada. Ilustrada com milhares de
gravuras a cores e a preto e branco no texto e em separado. Encadernações editoriais de capas rígidas em tons de verde, decoradas com
gravações artísticas em baixo-relevo e inscrições a ouro nas lombadas e pastas da frente. Algumas encadernações ligeiramente cansadas. OBRA
COMPLETA.

Base Licitação: 30 €

LACERDA (AARÃO DE); CHICÓ (M.); MENDONÇA (M. DE); PAMPLONA (F. DE);
PERES (D.); 1213

SANTOS (REYNALDO DOS); MACEDO (DIOGO) – HISTÓRIA DA ARTE EM PORTUGAL.
Portucalense Editora. Porto. 1942-1948-1953. TRÊS VOLUMES. In-4º gr.de 563-III, 543-I e 575-I págs. E. Uma das mais conceituadas histórias da
Arte portuguesa, bem impressa e profusamente ilustrada a negro e a cores, nas páginas do texto e em folhas à parte. Obra com sublinhados e
diversas inscrições a grafite no correr dos textos e assinatura de posse nas folhas do anterrosto. Encadernações editoriais em inteira de percalina
em tons de azul, decoradas com ferros a ouro nas lombadas e pastas da frente. Exemplares com ligeiras manchas de oxidação. BELOS
EXEMPLARES.

Base Licitação: 40 €

CASTRO (FERREIRA DE) – AS MARAVILHAS ARTÍSTICAS DO MUNDO 1214

OU A PRODIGIOSA AVENTURA DO HOMEM ATRAVÉS DA ARTE. Lisboa. Empresa Nacional de Publicidade. [1958 a 1963]. DOIS VOLUMES. In-
fólio de 1053-I páginas de numeração corrida. E. Primeira edição, desta obra monumental e de muito luxuosa apresentação gráfica, impressa sobre
papel de excelente qualidade e ilustrada com centenas de estampas a negro e a cores, nas páginas do texto e em separado, reproduzindo as mais
belas obras de arte de todas as épocas e povos. Belas encadernações editoriais de capas rígidas em inteira de carneira, artisticamente decoradas
com ferros a seco e a ouro na lombada e pastas, conservando as caspas de brochura do primeiro fasciculo e do último. Exemplares com ínfimos
picos de oxidação. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

VISTA ALEGRE : PORCELANAS 1215

Introdução por Borges de Macedo. Textos de Ilda Arez, Maria de Azevedo Coutinho, Conceição Pinto Basto e Alberto Faria Frasco. Fotografia de
Homem Cardoso. Edições Inapa. Lisboa. 1989. In-4º gr.de 267-V págs. E. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel de excelente
qualidade, profusamente ilustrada a cores com magnificas peças produzidas pela Vista Alegre ao longo destes longos anos. Encadernação editorial
de capas rígidas, revestidas a tela de tons de verde-claro com a sobrecapa policromada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

CASTRO (NUNO DE) – A PORCELANA CHINESA E OS BRASÕES DO IMPÉRIO 1216

Livraria Editora Civilização. [Companhia Editora do Minho, S. A. Barcelos. 1987]. In-fólio de XXXII-266-II págs. E. Trabalho de grande rigor
documental e invulgar beleza gráfica, impresso sobre papel de excelente qualidade e ilustrado com vasta representação iconográfica constituída por
centenas de fotografias policromadas reproduzindo raros e valiosos exemplares de porcelana chinesa armoriada produzida entre os séculos XVI e
XIX. Colaboração em genealogia dos especialistas José Benard Guedes e Francisco Simas Alves de Azevedo. Exemplar com o Nº 3533 e assinado
pelo autor.
Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada e a respectiva caixa original cartonada. Exemplar em excelente
estado de conservação. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26357
https://serralvesantiguidades.com/lote/27385
https://serralvesantiguidades.com/lote/26314
https://serralvesantiguidades.com/lote/27327
https://serralvesantiguidades.com/lote/28102
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1217

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - COCKTAIL PORT - EXTRA DRY WHITE”, de aproximadamente 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S. V. Borges & Irmão, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1218

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “HIGHLAND LAIRD - OVER 5 YEARS OLD - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce of Scotland - Seven Pillars Cº Ltd - London & Edinburgh. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE VINHO MOSCATEL 1219

Uma (1) garrafa de vinho moscatel “PORTAL - MOSCATEL DO DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 17,5% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado por: Sociedade - Quinta do Portal S.A - Porto - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho “Moscatel” é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

AGUARDENTE VELHA 1220

Uma (1) garrafa de aguardente “CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA - AGUARDENTE VELHA - RESERVA”, de 0,78 L, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafado por: Carvalho Ribeiro & Ferreira
Ld.ª em Vala do Carregado - Produce of Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1221

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VINICOLA DO NORTE DE PORTUGAL - PORTUGAL VELHO - VINHO DO PORTO
VELHISSÍMO”, aloirado-doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por
Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal S.A.R.L. Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

INVULGAR GARRAFA DE RUM 1222

Uma (1) garrafa de rum “RHUM - CAVES PRIMAVERA”, dos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Caves Primavera Lda. - Águeda - Aguada
de Baixo - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28091
https://serralvesantiguidades.com/lote/26614
https://serralvesantiguidades.com/lote/27973
https://serralvesantiguidades.com/lote/26424
https://serralvesantiguidades.com/lote/28089
https://serralvesantiguidades.com/lote/26688
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GARRAFA DE VINHO BRANCO DE MESA 1223

Uma (1) garrafa de vinho branco de mesa “CASA DA CALÇADA - COLHEITA IMPERIAL 1953”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e
engarrafado por: A. Lago Cerqueira, Ld.ª. Cuvée de Choix - Mise au Château. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE LICOR ESPANHOL 1224

Uma (1) garrafa de licor Espanhol “PISCO - LICOR DE LOS INCAS”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 33% Vol. Aguardente al estilo del
Peru - Nogueras Comas - Barcelona - (Espanã). Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE AGUARDENTE BAGACEIRA 1225

Uma (1) garrafa de aguardente bagaceira “AGUARDENTE CATRAIO”, dos anos 60/70, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecida em cascos
de carvalho. Engarrafada na origem por: Irmãos Macedos Ld.ª - Águeda - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo
de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

VINHO DO PORTO 1226

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MAXIM´S DE PARIS - WHITE EXTRA DRY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Mis en Bouteille D´origine pour: Le Restaurant Maxim´s de Paris - Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1227

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended & Bottled in Scotland by - Chivas Brothers Ltd. -
Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1228

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO DACOSTA - VINTAGE CHARACTER”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. da Costa Oliveira Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27660
https://serralvesantiguidades.com/lote/26685
https://serralvesantiguidades.com/lote/27969
https://serralvesantiguidades.com/lote/26663
https://serralvesantiguidades.com/lote/28083
https://serralvesantiguidades.com/lote/26400


Leilão Dezembro 2022

Página 254 de 353

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1229

Uma (1) garrafa de scotch whisky “CLAN CAMPBELL - THE NOBLE SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40%.
Envelhecido em cascos de carvalho. Clan campbell i sone of the oldest great families in Scotland – Since the year 1266 generations have helped to
shape its history. Distilled, Matured And Bottled in Scotland by: Muir Mackenzie & Cº. Ltd – Kilwinning – Scotland. Exemplar no seu estado original
com rolha metálica, selo de garantia omisso e caixa original de formato tubular em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1230

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BARROS - PORTO IMPERIAL - TAWNY PORT”, aloirado - doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Barros Almeida & Cª - Vinhos S.A.R.L. - Porto - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - PORTO SUPERIOR TAWNY”, alourado - adamado, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira Sucessores - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção
de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1231

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “RARE J&B - EDIÇÃO ESPECIAL DO ANO 2000 - A BLEND OF THE PUREST OLD SCOTCH WHISKY”, de 1
L, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled in Scotland: Justerini & Brooks Ltd -
St. James´s Street, London. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1232

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - PORTO VELHO”, aloirado - claro - doce de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1233

Uma (1) garrafa de brandy Espanhol “BRANDY RECUERDO DE TUY”, sem unidade métrica, de volume e sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Destilerias Campeni - San Adrian Del Besos (Barcelona) - R.E.T. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Garrafa com pequenas esbeiçadelas e falta de policromia.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27320
https://serralvesantiguidades.com/lote/26469
https://serralvesantiguidades.com/lote/27951
https://serralvesantiguidades.com/lote/26394
https://serralvesantiguidades.com/lote/26665
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VINHO DO PORTO 1234

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO DO PORTO VELHO - GARRAFEIRA PARTICULAR - COLHEITA DE 1975”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho do
Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1235

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - 12 YEARS – PREMIUM BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Premium Aged Scotch Whisky. Matured, Blended and Bottled By: William Grant & Sons Limited -
Dufftown - Banfeshire - Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1236

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MAXIM´S DE PARIS - OLD TAWNY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Mis en Bouteille D´origine pour: Le Restaurant Maxim´s de Paris - Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, S.A.R.L. - Vila Nova
de Gaia – (Oporto) - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1237

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WILLIAM LAWSON´S - 12 YEARS OLD - SCOTTISH GOLD - FINEST BLENDE”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled By: William Lawson Distillers Ltd. - Coatbrigde & Macduff
- Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em
Chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1238

Duas (2) garrafas de vinho do Porto “SANDEMAN - PARTNER´S - FINEST OLD PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha,
selos de garantia e caixas originais em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1239

Uma (1) garrafa de scotch whisky “J & B - RESERVE - 15 YEARS OLD - FINEST OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland - Established 1749. By Appointment Her
Majesty The Queen Wine Merchants Justerini & Broocks Ltd - James´s Street, London, SW1 - England. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26459
https://serralvesantiguidades.com/lote/27314
https://serralvesantiguidades.com/lote/26669
https://serralvesantiguidades.com/lote/27313
https://serralvesantiguidades.com/lote/26407
https://serralvesantiguidades.com/lote/27318
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VINHO DO PORTO 1240

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COMPANHIA VELHA - FESTIM”. Aloirado - claro, meio-doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Porto. Exemplar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1241

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar
no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1242

Três (3) garrafas de vinho do Porto “COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO S.A.R.L. - OIRO DA CEPA -
RESERVA PARTICULAR DE: SEDAS VIZELA - JOAQUIM DE SOUZA OLIVEIRA & F. os LDA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced, Bottled and Shipped By: Royal Oporto Wine Company - Oporto - Portugal. Exemplares no seu
estado original com protecções de rolha e selos de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-
se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1243

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - CENTÚRIA 100 - FINE OLD BRANDY”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Distilled, Bottled and Shipped by: Gonçalves Monteiro & Filhos Ld.ª - Vila Nova de Gaia
- Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1244

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RESERVA CÁLEM”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho S.A. Vila Nova de Gaia – Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha, selo de garantia e saco em veludo em tons de bordeaux. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade,
recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY 1245

Uma (1) garrafa de brandy “NAPOLEON V.S.O.P. - REAL - BRANDY DE FRANCE”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 35%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Brandy de France - Sodebrandy, Negociants A 16140 - France. Produit et mis en Bouteille en France.
Importador exclusivo: Real Vinícola - V. N. Gaia. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26510
https://serralvesantiguidades.com/lote/26635
https://serralvesantiguidades.com/lote/26413
https://serralvesantiguidades.com/lote/28075
https://serralvesantiguidades.com/lote/26499
https://serralvesantiguidades.com/lote/26455
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1246

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - SPECIAL RESERVE PORTO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Cia Lda. - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - PORTO LACRIMA - BRANCO MUITO DOCE”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Cia Lda. - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1247

Uma (1) garrafa de whisky “WILLIAM LAWSON’S - FINEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled, Matured And Bottled in Scotland by: William Lawson Distillers Ltd.
Coatbridge and macduff - Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1248

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA SÃO DOMINGOS - VINHO VELHO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido
com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1249

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “KING´S CROWN - SPECIAL BLENDED WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled in Scotland By: Crown Whisky Company - Glasgow - Scotland. Engarrafado e preparado em
Portugal por: J. Dias & Santos, Lda. – Rua Victor Hugo, 4ª - A - Lisboa. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1250

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - PARTNER´S - FINEST OLD PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - CLIPPER - WHITE PORT - EXTRA DRY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha
e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA DE BAGAÇO 1251

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA DE BAGAÇO - LAFÕES”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecida em cascos
de carvalho. Produzida e engarrafada por: Adega Cooperativa de Lafões - S. Pedro do Sul - Vouzela - Olª de Frades - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26410
https://serralvesantiguidades.com/lote/26641
https://serralvesantiguidades.com/lote/26391
https://serralvesantiguidades.com/lote/26638
https://serralvesantiguidades.com/lote/26408
https://serralvesantiguidades.com/lote/27958
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VINHO DA MADEIRA 1252

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “LEACOCK’S - SUPERIOR - MEDIUM DRY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
madeira. Produzido e engarrafado por: Leacock’s & Cº. (Wine) Ld.ª - Funchal - Produto da Ilha da Madeira - (Portugal) - Distribuidor: J. A. Da Costa
Pina, Ld.ª. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1253

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1254

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - 1º DEMARCAÇÃO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1255

Em vidro translucido moldado e lapidado de scotch whisky “IRAN WALKER - DOBLE V”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Hiran Walker Europa S.A. Reg. Nº 19.450 - D. G. Sanidad – Reg. Nº 4 - CU - Embotellador Elaborado En
Espanã - Nº 4 CU de Fabricante. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1256

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MAXIM´S DE PARIS - TAWNY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Mis en Bouteille D´origine pour: Le Restaurant Maxim´s de Paris - Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, S.A.R.L. - Vila Nova de
Gaia – (Oporto) - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA DE 1 LITRO 1257

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - BRANDE RAINHA SANTA”, de 1 Litro, sem grau de alcoolémia. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Rodrigues Pinho & Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26418
https://serralvesantiguidades.com/lote/26636
https://serralvesantiguidades.com/lote/26411
https://serralvesantiguidades.com/lote/26629
https://serralvesantiguidades.com/lote/26664
https://serralvesantiguidades.com/lote/27659
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO COMEMORATIVO / PUBLICITÁRIO 1258

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S PXD - TO COMMEMORATE A VISIT TO COCKBURN´S LODGES IN VILA NOVA DE GAIA”,
de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced & Bottled By: Cockburn Smithes, Cª, S.A. - Vila
Nova de Gaia - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO VELHO - 10 ANOS - OFERTA DOS IRMÃOS CAVACO, S.A. CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
PEDREIRAS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia e sem marca de produtor. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1259

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended & Bottled in Scotland by - Chivas Brothers Ltd. -
Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1260

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - PORTO VELHO”, aloirado – doce, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto – Porto – Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY DE 1 LITRO E GARRAFA DE AGUARDENTE /
BAGACEIRA DE 1 LITRO 1261

Uma (1) garrafa de brandy “BRANDY CROFT - FINE BRANDY”, dos anos 80, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Shipped by: Croft & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE / BAGACEIRA - MONTARRO”, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 46% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Adega Cooperativa de Cantanhede C.R.L. - Cantanhede - Portugal - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1262

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PRESIDENTIAL PORT - TAWNY”, Vinho tinto Aloirado-Doce, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. da Silva (Vinhos) S.A.R.L. Oporto. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha rasgada no topo e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1263

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CAPTAIN´S TABLE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de 43% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Distilled And Blended in Scotland by: Littlemill Distillery Cº. Ltd - Dunbartonshire - Scotland. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo superior omisso.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26518
https://serralvesantiguidades.com/lote/26617
https://serralvesantiguidades.com/lote/26497
https://serralvesantiguidades.com/lote/27981
https://serralvesantiguidades.com/lote/27975
https://serralvesantiguidades.com/lote/26618
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1264

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - PORTO BRANCO APERITIF”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced & Bottled by: Sandeman & Cª, Ltdª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DELAFORCE - CARITO - LIGHT WHITE PORT APERITIF”, Extra seco, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Delaforce Sons & Cº - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - ROSÉ PORTO”, de 750 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogevinus Fine Wines, SA - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

INVULGAR GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA DE 1 LITRO 1265

Uma (1) garrafa de aguardente velha “BRANDE RAINHA SANTA - CINCO ESTRELAS”, dos anos 60/70, de 1 Litro, sem grau de alcoolémia.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Rodrigues Pinho e Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1266

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA SÃO DOMINGOS - VINHO VELHO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido
com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY 1267

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE FAMOUS GROUSE - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80 /90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Blended and Bottled by: Matthew Gloag & Son Ltd - Perth - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1268

Três (3) garrafas de vinho do Porto “PORTO VELHO - RAINHA SANTA”, dos anos 60/70, aloirado doce, de 75 cl sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Rodrigues Pinho & Cª - registada sob o Nº 24840 - Gaya - Porto. O Vinho do
Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH LIQUEUR 1269

Uma (1) garrafa de Scotch Liqueur “GLAYVA - SCOTCH LIQUEUR”, dos anos 70, de 68 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Ronald Morrison & Cº Ltd - Edinburgh - Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção
de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27976
https://serralvesantiguidades.com/lote/26658
https://serralvesantiguidades.com/lote/26390
https://serralvesantiguidades.com/lote/26621
https://serralvesantiguidades.com/lote/26670
https://serralvesantiguidades.com/lote/26613
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1270

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - MARQUÊZ DE POMBAL - TAWNY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro S.A.R.L. -
Vila Nova de Gaia - (Oporto) - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY 1271

Uma (1) garrafa de old brandy “OLD BRANDY - VITAL - CINCO ESTRELAS - CAVES PRIMAVERA”, dos anos 60, de 1 Litro, sem grau de
alcoolémia. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Primavera, Lda. - Aguada de Baixo - Águeda - Portugal.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Medalha de prata no terceiro concurso internacional de Budapest (Hungria) de 1962. Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO COMEMORATIVO “AFA” 1272

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 20 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2018”, de 750 ml, com um volume de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em casco de carvalho. Produzido e engarrafado por Niepoort (Vinhos) S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar
numerado de uma série limitada [150/150], no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada.
O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não
turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: AFA – Comemorando em 2018 os seus 90 anos, escolheu para o efeito um Porto 20 anos do qual seleccionou 150 garrafas.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1273

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 1274

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “LEACOCK’S - FULL RICH - MADEIRA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
madeira. Produzido e engarrafado por: Leacock’s & Cº. (Wine) Ld.ª - Funchal - Produce of Portugal - Distribuidor: J. A. Da Costa Pina, Ld.ª.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1275

Uma (1) garrafa de scotch whisky “TEACHER´S - HIGHLAND CREAM - SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Perfection of old Scotch Whisky. Produced And Bottled By: Wm. Teacher & Son, Ltd - Glasgow -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27977
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1276

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 1990”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Croft & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha,
selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

BRANDY BORGES DE 92 CL 1277

Uma (1) garrafa de “BRANDY BORGES - 5 ESTRELAS - FINE OLD BRANDY”, de 92 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S. V. Borges & Irmão, S.A.R.L. Porto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1278

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - PORTO VELHO”, aloirado - claro - doce de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SOCTH WHISKY 1279

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHITE HORSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar
numerado no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1280

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PRESIDENTE - VINHO VELHO DO PORTO - LIGHT TAWNY”, meio seco, engarrafado
possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por Niepoort & Cª., Ld.ª
- Porto - Portugal - Casa Fundada em 1842. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1281

Uma (1) garrafa de aguardente velha “IMPÉRIO VSOP - CAVES IMPÉRIO”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Império - Imperial Vinícola, Ld.ª - Sangalhos - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28087
https://serralvesantiguidades.com/lote/27658
https://serralvesantiguidades.com/lote/26393
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VINHO DO PORTO 1282

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1988 - BOTTLED IN OPORTO IN 1990”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Produced and Bottled By: A. A. Cálem & Filho, S.A - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1283

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1284

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CASA DO DOURO - VINHO GENEROSO - 30 ANOS - ENGARRAFADO EM 94-12-15”, de 0,75 L, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho generoso é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1285

Uma (1) garrafa de scotch whisky “TEACHER´S - HIGHLAND CREAM - SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Perfection of old Scotch Whisky. Produced And Bottled By: Wm. Teacher & Son, Ltd - Glasgow -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1286

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - QUINTA DA FOZ - VINTAGE 1987 - BOTTLED IN OPORTO IN 1989”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Bottled in Oporto By: A. A. Cálem & Filho, S.A - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE OLD BRANDY 1287

Uma (1) garrafa de “OLD BRANDY - RESERVA DOS FUNDADORES - EXTRA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: António Nunes Borges - Arthur Lello - Francisco António Borges - Soc. dos Vinhos Borges &
Irmão, S.A.R.L. Porto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27912
https://serralvesantiguidades.com/lote/26584
https://serralvesantiguidades.com/lote/26496
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VINHO DO PORTO 1288

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PRESIDENTE - VINHO VELHO DO PORTO - LIGHT TAWNY”, meio seco, engarrafada
possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Niepoort & Cª.,
Ld.ª - Porto - Portugal - Casa Fundada em 1842. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1289

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “SEAGRAM´S 100 PIPERS - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled in Scotland by: Joseph E. Seagram & Sons - Aberdeen - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE LICOR 1290

Uma (1) garrafa de licor francês “COINTREAU - LIQUEUR EXTRA DRY - ANGERS”, dos anos 70, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Preparado e engarrafado em Portugal por: António A. Teixeira, Lda. Lisboa, sob a licença de Cointreaux SA. - France. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de licor “ALA ARRIBA”, dos anos 70, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 39% Vol. Produzido e engarrafado por: Alves,
Moutinho & Cª, Lda. - Rua de Mira Flor, 193 - Porto. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de licor “LICOR SUPER FINO - TRIPLE SECO”, dos anos 70, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 30% Vol. Produzido e
engarrafado por: Semedo & Filhos Lda. Ferreiros - Anadia - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendado.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1291

Uma (1) garrafa de scotch whisky “HOUSE OF PEERS - 8 YEARS OLD - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended by: Douglas Lain & Cº, Ltd - Glasgow - Scotland. Engarrafado por Soagrival -
Calhandriz - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1292

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26470
https://serralvesantiguidades.com/lote/26578
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GARRAFA DE OLD BRANDY DE 1 LITRO 1293

Uma (1) garrafa de brandy “OLD BRANDY - CAVES NETO COSTA - CINCO ESTRELAS”, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Caves Neto Costa S.A.R.L - Anadia - Produce of Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1294

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - LATE BOTTLED VINTAGE 1980 - ENGARRAFADO EM 1986”, tinto-doce de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal.
Exemplar numerado [8468] com interesse para coleccionadores, no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este néctar obtido de castas cultivadas na parte mais nobre da Região do Douro, foi honrado com o “BACO DE OURO”, a mais alta distinção
atribuída no 1º Concurso Internacional da U.E.C. Barcelona.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1295

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock - Scotland -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1296

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1297

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland - 100% Scotch Whisky - White Horse Distillers - Glasgow & London.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1298

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - LATE BOTTLED VINTAGE 1980 - ENGARRAFADO EM 1986”, tinto-doce de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal.
Exemplar numerado [8474] com interesse para coleccionadores, no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este néctar obtido de castas cultivadas na parte mais nobre da Região do Douro, foi honrado com o “BACO DE OURO”, a mais alta distinção
atribuída no 1º Concurso Internacional da U.E.C. Barcelona.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26656
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1299

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia vinícola do Norte de Portugal - Vila
Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO GENEROSO DE CARCAVELLOS 1300

Uma (1) garrafa de vinho da Região demarcada de Carcavelos “VINHO GENEROSO CARCAVELLOS - QUINTA DO BARÃO”, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Raul Ferreira & Filho, Ld.ª - Carcavelos Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho generoso de Carcavelos é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1301

Uma (1) garrafa de Old Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - 12 YEARS OLD - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Distillers, Kilmarnock -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com desgastes acentuados na policromia do dourado e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1302

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos e manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1303

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “WHITE HORSE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar numerado no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1304

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28069
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https://serralvesantiguidades.com/lote/27923
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1305

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, dos anos 80/90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Fine Old Original De Luxe Scotch Whisky - Specially Selected And Matured Blended And Bottled in Scotland by J. Haig & Cº -
Edinburgh - Scotland - EH 12 - 6 JW. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1306

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos e manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1307

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia vinícola do Norte de Portugal - Vila Nova de Gaia
- Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1308

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1309

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended & Bottled in Scotland by - Chivas Brothers Ltd. -
Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1310

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28073
https://serralvesantiguidades.com/lote/27907
https://serralvesantiguidades.com/lote/28068
https://serralvesantiguidades.com/lote/27924
https://serralvesantiguidades.com/lote/27954
https://serralvesantiguidades.com/lote/27906
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GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1311

Uma (1) garrafa de brandy Espanhol “FUNDADOR - PEDRO DOMECQ”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 37,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Casa fundada em 1730 - Jerez De La Frontera - Elaborado en Espana. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1312

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - QUINTA DA FOZ - VINTAGE 1987 - BOTTLED IN OPORTO IN 1989”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Bottled in Oporto By: A. A. Cálem & Filho, S.A - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1313

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock - Scotland -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia omisso e
caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1314

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1315

ma (1) garrafa de Scotch Whisky “KING´S RANSOM - 12 YEARS OLD - ROUND THE WORLD”, dos anos 60/70, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended And Bottled in Scotland By: William Whiteley & Cº- Pitlochry - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1316

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - QUINTA DA FOZ - VINTAGE 1987 - BOTTLED IN OPORTO IN 1989”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Bottled in Oporto By: A. A. Cálem & Filho, S.A - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26645
https://serralvesantiguidades.com/lote/27911
https://serralvesantiguidades.com/lote/26602
https://serralvesantiguidades.com/lote/27905
https://serralvesantiguidades.com/lote/27971
https://serralvesantiguidades.com/lote/27910
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GARRAFA DE AGUARDENTE VÍNICA VELHÍSSIMA 1317

Uma (1) garrafa de aguardente “SÃO DOMINGOS - AGUARDENTE VÍNICA VELHÍSSIMA”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves do Solar de São Domingos S.A. - Anadia - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em madeira patinada e pirogravada com dois copos em vidro translucido
moldado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1318

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com defeitos e pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1319

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland -100% Scotch Whisky - White Horse Distillers - Glasgow & London.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1320

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1321

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia omisso e
caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável. Rótulo do verso parcialmente omisso.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1322

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT 20 ANOS - FINEST TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 1984”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Croft & Cª, Ld.ª - Oporto. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26526
https://serralvesantiguidades.com/lote/27904
https://serralvesantiguidades.com/lote/27961
https://serralvesantiguidades.com/lote/27899
https://serralvesantiguidades.com/lote/26603
https://serralvesantiguidades.com/lote/26461
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1323

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1324

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1325

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 76 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended & Bottled in Scotland by - Chivas Brothers Ltd. -
Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1326

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT 20 ANOS - FINEST TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 1985”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Croft & Cª, Ld.ª - Oporto. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1327

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “WHITE HORSE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. 100% Scotch Whisky. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar no seu
estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1328

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26364
https://serralvesantiguidades.com/lote/27898
https://serralvesantiguidades.com/lote/27953
https://serralvesantiguidades.com/lote/26399
https://serralvesantiguidades.com/lote/26633
https://serralvesantiguidades.com/lote/27897
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1329

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia vinícola do Norte de Portugal - Vila Nova de Gaia
- Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1330

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1981 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro
S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1331

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - 15 YEARS OLD - HERITAGE RESERVE - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled by: William Grant & Sons, Ltd - Banffshire - Scotland.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1332

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1333

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1334

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BUTLER, NEPHEW & Cº - VINTAGE PORT - 1975”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por Butler, Nephew & Cº - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28006
https://serralvesantiguidades.com/lote/26386
https://serralvesantiguidades.com/lote/27315
https://serralvesantiguidades.com/lote/27896
https://serralvesantiguidades.com/lote/26563
https://serralvesantiguidades.com/lote/26375
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AGUARDENTE VELHA 1335

Uma (1) garrafa de aguardente velha “CÂNDIDO - COMEMORATIVA DO 46º ANIVERSÁRIO DA CASA J. CÂNDIDO DA SILVA”, de 0,70 L, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Armazenista e engarrafador: Caves Condado, Lda. - Porto - Distribuidor
exclusivo: J. Cândido da Silva, Comércio de Bebidas, Ld.ª - Porto. Exemplar numerado [8431] no seu estado original com rolha lacrada e selo de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1336

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1337

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDED - JOHN HAIG SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem um grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland - John Haig & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch - Scotland. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1338

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE COGNAC FRANCÊS 1339

Uma (1) garrafa de cognac francês “J & F MARTELL VS - TROIS ÉTOILES”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. J & F. Martell - Fondée en 1715. Martell & Cº Cognac - Eleve et Mis en bouteille A Cognac - France. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1340

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26435
https://serralvesantiguidades.com/lote/27895
https://serralvesantiguidades.com/lote/26694
https://serralvesantiguidades.com/lote/26529
https://serralvesantiguidades.com/lote/27319
https://serralvesantiguidades.com/lote/27894
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1341

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “WHITE HORSE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar numerado no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1342

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - DOM JOSÉ”, tinto aloirado - doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila
Nova de Gaia (Oporto) - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural
sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1343

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. Distillers, Leith - Scotland. Distilled And Bottled In Scotland - Under
British Government Supervision. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1344

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BUTLER, NEPHEW & Cº - VINTAGE PORT - 1975”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por Butler, Nephew & Cº - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo frontal omisso e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE BAGACEIRA PARTICULAR 1345

Uma (1) garrafa de bagaceira da Região demarcada do Dão “BAGACEIRA 1942 DA COLHEITA DE ÁLVARO COSTA”, possivelmente de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Produzida e engarrafada por: A.A. Costa - Vila Nova de Tazem. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1346

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26631
https://serralvesantiguidades.com/lote/26673
https://serralvesantiguidades.com/lote/26679
https://serralvesantiguidades.com/lote/26376
https://serralvesantiguidades.com/lote/27949
https://serralvesantiguidades.com/lote/27893
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1347

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GLEN ROSSIE - SPECIAL RESERVE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 70 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled And Blended in Scotland by: Glen Rossie Distillers Ltd - Dundee & London.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1348

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO SAGRADO - VINTAGE PORTO DE 1997 - ENGARRAFADO EM 1999”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por A. A. Cálem & Filho S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade.
Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1349

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1350

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1351

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. Distillers, South Queensferry - Scotland. Distilled And Bottled In
Scotland - Under British Government Supervision. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica
e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1352

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO RC CABRAL”, engarrafada possivelmente nos anos 60, aloirado - meio seco, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Serafim Cabral Ld.ª – Vila Nova de Gaia – Portugal – Casa fundada
em 1922. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26625
https://serralvesantiguidades.com/lote/27937
https://serralvesantiguidades.com/lote/26365
https://serralvesantiguidades.com/lote/27881
https://serralvesantiguidades.com/lote/26622
https://serralvesantiguidades.com/lote/26383
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GARRAFA DE BRANDY 1353

Uma (1) garrafa de brandy “CONSTANTINO - ESPECIAL - FINE OLD BRANDY – FIVE STARS”, dos anos 60, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Preparado e engarrafado por: S.V.P. Constantino, Ld.ª - Porto Portugal. Grand Prix
Nice 1897. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1354

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1355

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BLACK & WHITE - SPECIAL BLEND OF BUCHANAN´S - CHOISE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70,
de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distillers, Glasgow & London - James Buchanan Cª Limited - Glentauchers
Distillery, Mulben Speyside - Product Of Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de
garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1356

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RAMOS PINTO - 20 ANOS - PORTO”, engarrafado possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1357

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1358

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26650
https://serralvesantiguidades.com/lote/27880
https://serralvesantiguidades.com/lote/26611
https://serralvesantiguidades.com/lote/26397
https://serralvesantiguidades.com/lote/26366
https://serralvesantiguidades.com/lote/27879
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GARRAFA DE SOCTH WHISKY 1359

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHITE HORSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar
numerado no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1360

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE COGNAC 1361

Uma (1) garrafa de cognac “REMY MARTIN - FINE CHAMPAGNE - V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: E. Remy Martin & Cº - Cognac - France. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1362

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “C. DA SILVA - DALVA PORTO - 10 YEARS OLD - BOTTLED IN 1980”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. da Silva (Vinhos) S.A.R.L. - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1363

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1364

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26554
https://serralvesantiguidades.com/lote/26531
https://serralvesantiguidades.com/lote/26661
https://serralvesantiguidades.com/lote/26401
https://serralvesantiguidades.com/lote/26367
https://serralvesantiguidades.com/lote/27878
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1365

Uma (1) garrafa de Old Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - 12 YEARS OLD - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Distillers, Kilmarnock -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com desgastes acentuados na policromia do dourado e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1366

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CONSTANTINO - CRASTO 10 YEARS OLD - V.O.R. - PORTO - BOTTLED IN 1978”, rich Tawny, de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce and Bottled in Portugal by: Sociedade dos Vinhos do Porto Constantino Lda. -
Oporto. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1367

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1368

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - LATE BOTTLED VINTAGE 1982 - ENGARRAFADO EM 1987”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor Fladgate & Yeatman - Vinhos S.A. - Oporto - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1369

Uma (1) garrafa de Old Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - 12 YEARS OLD - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Distillers, Kilmarnock -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com desgastes acentuados na policromia do dourado e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1370

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26605
https://serralvesantiguidades.com/lote/26405
https://serralvesantiguidades.com/lote/26368
https://serralvesantiguidades.com/lote/28021
https://serralvesantiguidades.com/lote/26606
https://serralvesantiguidades.com/lote/27870
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1371

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “BRUNHEDA - DOURO - RESERVA DE 2000”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, Ld.ª - Brunheda - Carrazeda de
Ansiães - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1372

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1984 - ENGARRAFADO EM 1989”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburns Smithes & Cia Lda. - Vila Nova de Gaia -
Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1373

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “SEAGRAM´S 100 PIPERS - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled in Scotland by: Joseph E. Seagram & Sons - Aberdeen - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1374

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 1978”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-
se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 1375

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - PALÁCIO DA BREJOEIRA”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada na origem Palácio da Brejoeira - Monção - Portugal. Exemplar numerado [I -0959] no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1376

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1984 - ENGARRAFADO EM 1989”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburns Smithes & Cia Lda. - Vila Nova de Gaia -
Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27997
https://serralvesantiguidades.com/lote/28015
https://serralvesantiguidades.com/lote/26579
https://serralvesantiguidades.com/lote/26404
https://serralvesantiguidades.com/lote/27356
https://serralvesantiguidades.com/lote/28016
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INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1377

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BUCHANAN´S RESERVE - 12 YEARS OLD - FINEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 43.28º vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland By: James Buchanan & Cº
Ltd - Distillers - Glasgow & London. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia e caixa em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1378

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DE BALDIAS PORTO - 10 YEARS - BOTTLED IN 2003”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: José Manuel Barros Viseu - Quinta de Baldias - Valdigem - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1379

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1380

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Vallegre, Vinhos do Porto S.A. - Pinhão - Produce of Portugal. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA MAGNUM DE 5 LITROS DE VINHO TINTO DE MESA 1381

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Península de Setúbal “CAVES VELHAS - ROMEIRA PALMELA VQPRD 1996”, de
5 Litros, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: Caves Velhas - Loures - Portugal - Product of Portugal. Exemplar numerado
[0865] no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1382

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “OFFLEY BOA VISTA - VERY FINEST OLD PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produce of Quinta da Boa Vista, Alto Douro - Portugal - Bottled by: Offley Forrester, Ltd - Oporto - Established 1737. Exemplar invulgar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e manchas e oxidação acentuadas.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26571
https://serralvesantiguidades.com/lote/26505
https://serralvesantiguidades.com/lote/26562
https://serralvesantiguidades.com/lote/27927
https://serralvesantiguidades.com/lote/27360
https://serralvesantiguidades.com/lote/28017
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1383

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock - Scotland -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1384

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e lacre parcialmente partido na parte superior do gargalo.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE COGNAC 1385

Uma (1) garrafa de cognac “REMY MARTIN - V.S.O.P. FINE CHAMPAGNE COGNAC QUALITÉ DU CENTAURE”, dos anos 60, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: E. Remy Martin & Cº - France. Exemplar no seu
estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

DECANTER DE VINHO DO PORTO 1386

Um (1) decanter em vidro translucido moldado de vinho do Porto “BORGES - SOALHEIRA 10 ANOS”, de aproximadamente 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce and Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão, SA. – Porto – Portugal. Exemplar
no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente omisso. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1387

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASTELINHO - DOURO D.O.C - RESERVA DE 1997”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 13% Vol. Engarrafado por: Castelinho (Vinhos), S.A. - S. João da Pesqueira - Douro - Produto de Portugal. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1388

Uma (1) garrafa de vinho Porto “QUINTA DO ESTANHO - LATE BOTTLED VINTAGE DE 1997 - ENGARRAFADO EM 2001”, de 0,75 L, com um
grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Jaime Acácio Queirós Cardoso - Cheires - Alijó -
Região demarcada do Douro - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Concours Mondial Bruxelles - Médaille d´Or 2002.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26597
https://serralvesantiguidades.com/lote/26532
https://serralvesantiguidades.com/lote/26471
https://serralvesantiguidades.com/lote/28054
https://serralvesantiguidades.com/lote/28002
https://serralvesantiguidades.com/lote/27942
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1389

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - 12 YEARS OLD - BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Importador exclusivo para Portugal - Macieira & Cº - Ld.ª. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1390

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO INFANTADO - PORTO 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 1984”, Doce-Alourado, de 0,75 L, com
um grau de alcoolémia de 19,5%. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido, envelhecido e engarrafado por: Quinta do Infantado - João Lopes
Roseira, Herdeiros - Gontelho - Covas - Alto Douro - Produce of Portugal. Exemplar numerado [1324] no seu estado original com rolha lacrada, selo
de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja
servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com pequena falta e defeito no topo do gargalo e caixa com tampa superior rasgada.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1391

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DA BICENTENÁRIA - REAL COMPANHIA VELHA”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia Velha - Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1392

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 30 YEARS OLD PORT - CAMO - ENGARRAFADO EM 1973”, Finest Rich Old Tawny, de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Taylor Fladgate Yeatman - Vinhos, S.A.R.L. Produce of
Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1393

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland - White Horse Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1394

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1970 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: S. V. & Irmão, S.A.R.L. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com rolha
lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com inscrição incisa Vintage 1970. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26468
https://serralvesantiguidades.com/lote/27938
https://serralvesantiguidades.com/lote/28076
https://serralvesantiguidades.com/lote/27943
https://serralvesantiguidades.com/lote/26547
https://serralvesantiguidades.com/lote/26485
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1395

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHÂTEAU DE LA GARDINE - CHÂTEAUNEUF - DU-PAPE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Mis en Bouteille au Château - Appellation Chateauneuf du Pape Contrôlée - S.C.A. - Du Château de La Gardine, G. Brunel et
Fils, Vignerons - Châteauneuf-du-Pape - Vaucluse - France - Produit de France. Exemplar numerado e invulgar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1396

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “KOPKE - COLHEITA 1975 - ENGARRAFADO EM 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. N. Kopke & Cª., Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O
vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1397

Uma (1) garrafa de scotch whisky “HOUSE OF PEERS - 12 YEARS OLD - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended by: Douglas Lain & Cº, Ltd - Glasgow - Scotland. Engarrafado por Soagrival –
Calhandriz – Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1398

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1963 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: S. V. Borges & Irmão S.A.R.L - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia omisso e chapa em chumbo com data incisa. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito
a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com desgaste. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e pequenos defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE VINHO GENEROSO DE CARCAVELLOS 1399

Uma (1) garrafa de vinho da Região demarcada de Carcavelos “VINHO GENEROSO CARCAVELLOS - QUINTA DO BARÃO”, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Raul Ferreira & Filho, Ld.ª - Carcavelos Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho generoso de Carcavelos é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia e sujidade.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1400

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by - White Horse Distillers Ltd- Glasgow - Scotland. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27869
https://serralvesantiguidades.com/lote/27988
https://serralvesantiguidades.com/lote/26446
https://serralvesantiguidades.com/lote/28022
https://serralvesantiguidades.com/lote/28049
https://serralvesantiguidades.com/lote/26548
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INVULGAR VINHO DO PORTO 1401

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DOW´S - VINTAGE PORT 1963”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produced and Bottled by: Silva Cosens Ld.ª - Oporto – Owners of The Finest Vineyards in Portugal - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1402

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - DA BICENTENÁRIA - REAL COMPANHIA VELHA”, com aproximadamente 1 Litro, sem
grau de alcoolémia. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia Velha - Companhia Geral da Agricultura das
Vinhas do Alto Douro - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1403

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINÍCOLA - VINTAGE PORT 1962”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente omisso. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com desgastes na policromia e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1404

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDEDSCOTCH WHISKY - JOHN HAIG & Cº LTD”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland - John Haig & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch -
Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética e caixa em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1405

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KROHN - COLHEITA DE 1968 - ENGARRAFADO 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20,6% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Wiese & Krohn. Sucrs, Ld.ª - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1406

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26498
https://serralvesantiguidades.com/lote/27948
https://serralvesantiguidades.com/lote/26490
https://serralvesantiguidades.com/lote/26546
https://serralvesantiguidades.com/lote/26403
https://serralvesantiguidades.com/lote/27861
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1407

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “KOPKE - COLHEITA 1974 - ENGARRAFADO EM 1984”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. N. Kopke & Cª., Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo do verso com manchas de oxidação.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1408

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “STEWARTS DUNDEE - CREAM OF THE BARLEY - THE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland by: Stewart & Son of Dundee
Ltd - Dundee – Produce of Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1409

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - RESERVA - COLHEITA DE 1963 - THREE CROWNS”, Aloirado - Adamado de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. W. Burmester & Cª, Ld.ª. Exemplar invulgar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1410

Uma (1) garrafa de aguardente velha “FERREIRINHA - AGUARDENTE VELHA - ENGARRAFADA EM 1994”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia
de 38% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Aguardente de vinho da região dos vinhos verdes, denominação de origem controlada. Produzida
e engarfada por: A. A. Ferreira S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal. Deste lote foram engarrafadas 6.000 garrafas em 1994, tendo cabido a esta o Nº
1615. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1411

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 1967 GARRAFEIRA PORT - BOTTLED IN 1972”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 60 €

BARCA VELHA 1978 1412

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1978 - FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Produzido e engarrafado por: Casa Ferreirinha - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com ínfimos defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27990
https://serralvesantiguidades.com/lote/27967
https://serralvesantiguidades.com/lote/26373
https://serralvesantiguidades.com/lote/27987
https://serralvesantiguidades.com/lote/26535
https://serralvesantiguidades.com/lote/28063


Leilão Dezembro 2022

Página 285 de 353

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1413

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDED SCOTCH WHISKY - JOHN HAIG & Cº LTD”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland - John Haig & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch -
Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética e caixa em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1414

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE EXTRA VELHÍSSIMA - MAGNA RESERVA - FINE DOURO DA REAL Cª VELHA”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Cª Velha - Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1415

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1416

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE DE 1989 - BOTTLED IN 1991 - THREE CROWNS - EXTRA SELECTED”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped By: J. W. Burmester & CA, Ld.ª - Porto - Product
of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 75 €

BARCA VELHA 1991 1417

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1991 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

GARRAFA DE MOSCATEL DE SETÚBAL 1418

Uma (1) garrafa de moscatel “MOSCATEL DE SETÚBAL 1987”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 18% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: José Maria da Fonseca, Succs - Azeitão - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26610
https://serralvesantiguidades.com/lote/28048
https://serralvesantiguidades.com/lote/27862
https://serralvesantiguidades.com/lote/27939
https://serralvesantiguidades.com/lote/27850
https://serralvesantiguidades.com/lote/26475
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 1.75 L 1419

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - SPECIAL FAMILY RESERVE - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 1.75 L, com um
grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland by: William Grant & Sons, Ltd - The
Glenfiddich Distillery, Dufftown - Banffshire, Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha,
selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHA 1420

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA DA CASA D´AVELLEDA”, de 70 cl, com um grau
de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Aveleda - Soc. Agr. e Com. da Quinta da Aveleda,
Lda. - Penafiel - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no topo e no gargalo e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1421

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1422

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - PORTO COLHEITA DE 1967 - BOTTLED IN 1984”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped By: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 60 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1.75 LITRO 1423

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “TEACHER´S - HIGHLAND CREAM - PERFECTION OF OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 175 L, com
um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled By: Wm. Teacher & Sons, Ltd. Glasgow - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1424

Uma (1) garrafa de aguardente velha “FONSECA - AGUARDENTE VELHA”, dos anos 80, de 72 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada por: Guimaraens - Vinhos, S.A.R.L. - V. N. Gaia - Produce of Portugal. Exemplar numerado
[31190] no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no topo do gargalo, rótulo com pequenos defeitos e desgaste na policromia e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26576
https://serralvesantiguidades.com/lote/26428
https://serralvesantiguidades.com/lote/27863
https://serralvesantiguidades.com/lote/27354
https://serralvesantiguidades.com/lote/26453
https://serralvesantiguidades.com/lote/26434
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BARCA VELHA 1995 1425

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

VINHO DO PORTO 1426

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE DE 1989 - BOTTLED IN 1991 - THREE CROWNS - EXTRA SELECTED”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped By: J. W. Burmester & CA, Ld.ª - Porto - Product
of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação, pequenas falta e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 75 €

GARRAFA DE SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY 1427

Uma (1) garrafa de scotch whisky “THE TORMORE GLENLIVET - 10 YEARS OLD - SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80,
de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland under British Government
Supervision - Long John Distilleries - Tormore Distillery - Advie Moray Scotland - Importado e distribuído por Vinalda - Lisboa - Porto. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1428

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE COCKBURN´S - RESERVA - LOTE ESPECIAL”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 35,5%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Aguardente preparada e engarrafada por: Cockburn Smithes & Ciª, Lda. - Vila Nova de Gaia. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade, manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

BARCA VELHA 1985 1429

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1430

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1933”, de 75cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Vila Nova de Gaia - Porto - Portugal.
Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27849
https://serralvesantiguidades.com/lote/27940
https://serralvesantiguidades.com/lote/26438
https://serralvesantiguidades.com/lote/28066
https://serralvesantiguidades.com/lote/27860
https://serralvesantiguidades.com/lote/26503
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INVULGAR DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1431

Um (1) decanter em cerâmica de Scotch Whisky “GRANT´S - DELUXE SCOTCH”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Product of Scotland - 100% Scotch Whiskys - The Glenfiddich & Balvenie Distilleries - Dufftown - Scotland.
Blended And Bottled By: William Grant & Sons Ltd. Park Road, Paisley, Scotland & 40 Piccadilly, London W.1. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rolha omissa.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1432

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - MONTE CRASTO 1890”, de 0,73 L, sem grau de alcoolémia. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Monte Castro - Justino de Sampaio Alegre, Filho, Lda. - Anadia - Portugal. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulos com faltas e defeitos no canto superior direito.

Base Licitação: 25 €

ALAMBIQUE DE SCOTCH WHISKY DE 175 CL 1433

Uma (1) garrafa em forma de alambique em cobre moldado “BRUTUS 12 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 175 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Importado e Engarrafado por: WB - World Wide Blenders & Bottlers [Portugal], Ld.ª -
Lisboa. Exemplar no seu estado original com selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Alambique com serpentina frontal omissa.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1434

Uma (1) garrafa de aguardente “RAMOS PINTO - AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 1.875 L 1435

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - STAND FAST - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 1.875 L, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled in Scotland by: William Grant & Sons, Ltd - The Glenfiddich Distillery,
Dufftown - Banffshire, Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 30 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1436

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RESERVA VELHÍSSIMA (PARTICULAR) - MARTINHO 1881”, Tinto Aloirado -Muito Doce, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. G. Martinho - Douro - Régua. Exemplar raro e invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. O Vinho do Porto é um Vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: policromia da inscrição frontal com desgastes, lacre com faltas e defeitos no topo do gargalo e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28057
https://serralvesantiguidades.com/lote/26474
https://serralvesantiguidades.com/lote/26445
https://serralvesantiguidades.com/lote/26466
https://serralvesantiguidades.com/lote/26575
https://serralvesantiguidades.com/lote/27945


Leilão Dezembro 2022

Página 289 de 353

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1437

Uma (1) garrafa de old Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - EXTRA SPECIAL”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: John Walker & Sons, Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 35 €

INVULGAR VINHO DA MADEIRA 1438

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA - CAVES DE SAN PEDRO 1920 - VINHO GENEROSO DOCE”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Produzido e engarrafado por: H. M. Borges. Sucrs, Lda. - Viticultores e Exportadores - Funchal - Madeira - Portugal. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha empalhada e selo de garantia omisso. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1439

Uma (1) garrafa de old scotch whisky “WHITE AND MACKAY - MASTERS RESERVE - 21 YEARS OLD - SPECIALLY BLENDED”, dos anos 80,
de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol., envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland - White & Mackay
Distillers - Glasgow - Scotland G2 5RG. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1440

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - PORTO COLHEITA DE 1960 - BOTTLED IN 1985”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produce And Shipped by: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1441

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BERRY´S ALL MALT - 12 YEARS OLD - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Engarrafado em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled in Scotland by: Berry Bros & Rudd Limited - 3 St Jame´s –
St. - London. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1442

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - COLHEITA DE 1937”, aloirado doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar raro e invulgar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26604
https://serralvesantiguidades.com/lote/26417
https://serralvesantiguidades.com/lote/28058
https://serralvesantiguidades.com/lote/26536
https://serralvesantiguidades.com/lote/26467
https://serralvesantiguidades.com/lote/26477
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DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1443

Um (1) decanter em porcelana moldada de scotch whisky “GLENFIDDICH - BONNIE PRINCE CHARLIE - SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos
anos 80/90, de 750 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled by: William Grant & Sons Limited - The
Glenfiddich Distillery - Banffshire, Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1444

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 1952 PORT - BOTTLED IN 1955 / DECANTED 1987”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped by: Niepoort (Vinhos) S.A. Est. 1842 - Oporto - Portugal - Produce of Portugal.
Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. O Vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 100 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1445

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE & MACKAY´S - 21 YEARS OLD”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended And Bottled By: Whyte & Mackay Limited - Glasgow - Scotland. Exemplar raro e invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 2000 1446

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 2000 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
13,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 150 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1447

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - COLHEITA DE 1937”, aloirado doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar raro e invulgar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1448

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “YE WHISKY OF YE MONKS”. A de luxe Scotch Whisky - Donald Fisher Ltd - Edinburgh -
Scotland, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Lacre central parcialmente partido.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27964
https://serralvesantiguidades.com/lote/26478
https://serralvesantiguidades.com/lote/26592
https://serralvesantiguidades.com/lote/27843
https://serralvesantiguidades.com/lote/26479
https://serralvesantiguidades.com/lote/26572
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BARCA VELHA 1985 1449

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1450

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE DE PORTUGAL - GARRAFEIRA 1924”. Doce – aloirado, de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal - Gaia -
Porto. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no topo, não afectando a rolha, rótulo com manchas de oxidação e pequenos defeitos e nível abaixo do
recomendável.

Base Licitação: 120 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1451

Uma (1) garrafa em cerâmica moldada de scotch whisky “CHIVAS ROYAL SALUTE - 21 YEARS OLD”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: Chivas Brothers Ltd - Aberdeen - Scotland - Produce of Scotland. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e saco em veludo em tons de bordeaux. Garrafa em porcelana moldada e relevada
em tons de bordeaux. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este whisky “Royal Salute - 21 years old” foi lançado no dia 2 de Junho de 1953, como um tributo para a Rainha Elizabeth II no seu dia de
Coroação. O nome deste whisky Escocês excepcional vem do nome da Arma de Saudação Real que é disparada em sinal de respeito para
dignitários poderosos. Este whisky rico e complexo, representa o casamento perfeito de whiskies de malte, cada um dos quais foi envelhecido
individualmente em barris de carvalho durante 21 anos.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1995 1452

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1453

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - PORTO 1900 - DUQUE DE BRAGANÇA”, finest rich and very old tawny”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e Engarrafado por: A. A. Ferreira, Sucrs, Oporto - Portugal. Exemplar raro e invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 150 €

GARRAFA DE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1454

Uma (1) garrafa de single malt scotch whisky “THE DALMORE - 12 YEARS OLD - SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos
80/90, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled in Scotland by: White and
Mackay Dist. Lda. - Glasgow - Scotland. Importador exclusivo em Portugal - Empresa das Águas AM. Castelo de Vide, S.A.R.L. - Castelo de Vide -
Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de
formato tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27859
https://serralvesantiguidades.com/lote/26489
https://serralvesantiguidades.com/lote/26524
https://serralvesantiguidades.com/lote/27848
https://serralvesantiguidades.com/lote/26684
https://serralvesantiguidades.com/lote/26449
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INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1455

Uma (1) garrafa de aguardente velha “CONDE DE AMARANTE”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada na Região por: Caves da Cerca, S.A. Amarante - Produce of Portugal. Exemplar invulgar e numerado
[05840] com interesse para coleccionadores, no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação no canto superior direito e caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

BARCA VELHA 1991 1456

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1991 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1457

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 1931 PORT - BOTTLED IN 1938 / DECANTED 1979”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped by: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com manchas de oxidação

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28065
https://serralvesantiguidades.com/lote/27851
https://serralvesantiguidades.com/lote/26537
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1458

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT DISTINCTION - FINEST RESERVE”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled and Shipped by: Croft & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1459

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LONG JOHN - SPECIAL RESERVE - FINEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled in Scotland - Long John Distilleries Ltd -
Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO COMEMORATIVO 1460

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - PORTO VINTAGE 1980”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, Sucrs, Porto. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre do gargalo parcialmente partido e nível abaixo do recomendável.
Lote de 1764 garrafas numeradas e especialmente seleccionadas para comemorar a realização em Junho de 1985, da Conferência Internacional
[Os Portugueses no Mundo].

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1461

Uma (1) garrafa de scotch whisky “RARE J & B - A BLEND OF THE PUREST OLD SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland - Justerini & Brooks - St. James´s Street, London, S.W.1.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original de formato
tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1462

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “LACRIMA CHRISTI - VINHO DO PORTO BRANCO”, de 75 cl, sem um grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção
de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1463

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended & Bottled in Scotland by - Chivas Brothers Ltd. -
Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28088
https://serralvesantiguidades.com/lote/26442
https://serralvesantiguidades.com/lote/28090
https://serralvesantiguidades.com/lote/27316
https://serralvesantiguidades.com/lote/27978
https://serralvesantiguidades.com/lote/27950
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1464

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CINTRA - REGINA - TRÊS SÉCULOS DE TRADIÇÃO 1670-1970”, Aloirado - Meio-Seco, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Warre & Cª. Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1465

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WILLIAM LAWSON´S - 12 YEARS OLD - SCOTTISH GOLD - FINEST BLENDE”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled By: William Lawson Distillers Ltd. - Coatbrigde & Macduff
- Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em
forma de livro em cartão litografado e dourado sobre fundo bordeaux. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 1466

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA WINE - VERY FINE - VERDELHO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Adega Exportadora de Vinhos da Madeira Ltdª - Funchal - Madeira - Portugal. Agente distribuidor: J. Cândido
da Silva – Comércio de Bebidas Ld.ª. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE AGUARDENTE BAGACEIRA DE 0,92 LITRO 1467

Uma (1) garrafa de aguardente bagaceira “AGUARDENTE BORGES”, de 92 cl, com um grau de alcoolémia de 42% Vol. Envelhecida em cascos de
carvalho. Produzida e engarrafada por: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L. V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1468

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RAMOS PINTO - 20 ANOS - PORTO”, engarrafado possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas e desgastes acentuados na policromia e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1469

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “PASSPORT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Aged And Blended in Scotland By: William Longmore & Company - Keit - Scotland. Exemplar no seu estado original
com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos desgastes na policromia e sujidade.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28020
https://serralvesantiguidades.com/lote/27311
https://serralvesantiguidades.com/lote/26419
https://serralvesantiguidades.com/lote/27968
https://serralvesantiguidades.com/lote/28074
https://serralvesantiguidades.com/lote/26566
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DA MADEIRA 1470

Uma (1) garrafa de vinho da madeira “MADEIRA WINE - 5 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2005”, meio-seco, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 18% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. Faria & Filhos, Lda. - Funchal - Madeira Island -
Produzido em Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho da madeira “COSSART GORDON - DRY APERITIF - MADEIRA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia 17,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Cossart, Gordon & Cª. Lda. - Funchal - Madeira - Produce of The Island of Madeira -
(Portugal). Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1471

Uma (1) garrafa de brandy Espanhol “FUNDADOR - PEDRO DOMECQ”, dos anos 60, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 37,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Casa fundada em 1730 - Jerez De La Frontera - Elaborado en Espana. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1472

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “OFFLEY - DUKE OF OPORTO - RICH TAWNY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Offley Forrester, Vinhos Lda. - Oporto - Established 1737. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CONSTANTINO - DOM FERNANDO - EXTRA DRY WHITE”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S.V.P - Constantino Lda. - Porto - Fundada em 1877. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BARROS - BRANCO DOCE”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido
e engarrafado por: Barros Almeida & Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade,
recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE OLD BRANDY 1473

Uma (1) de old brandy “OLD BRANDY * * * * * - CAVES FUNDAÇÃO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Caves Fundação Lda. - Peneireiro - Curia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado
original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo superior com defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO MOSCATEL 1474

Uma (1) garrafa de vinho moscatel “POÇAS - MOSCATEL DO DOURO DOC”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 17% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior - Vinhos, SA. - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho “Moscatel” é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26521
https://serralvesantiguidades.com/lote/26643
https://serralvesantiguidades.com/lote/26415
https://serralvesantiguidades.com/lote/27956
https://serralvesantiguidades.com/lote/27974
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1475

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1476

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - DUQUE DE BRAGANÇA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Engarrafado por: A. A. Ferreira S.A. - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1477

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CAPTAIN´S TABLE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de 43% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Distilled And Blended in Scotland by: Littlemill Distillery Cº. Ltd - Dunbartonshire - Scotland. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1478

Duas (2) garrafas de vinho do porto “COCKBURN´S - PORTO CADIMA - TAWNY VELHO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Cia Lda. - Vila Nova de Gaia. Exemplares no seu estado original com
protecções de rolha e selos de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido
com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - PORTO BRANCO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O
vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1479

Uma (1) garrafa de brandy “TORRES 10 ANOS - GRAN RESERVA VSOP - IMPERIAL BRANDY - GRAN ROUGE”, de 72 cl, com um grau de
alcoolémia de 39,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Distilled and Bottled by: Miguel Torres - Vila Franca Del Penedès - Elaborado en
Espanã. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com manchas acentuadas e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1480

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO CRUZ - VIEUX D’ ORIGINE”, Demi-Doux - Tawny, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e
engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L. Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26695
https://serralvesantiguidades.com/lote/28014
https://serralvesantiguidades.com/lote/26697
https://serralvesantiguidades.com/lote/26414
https://serralvesantiguidades.com/lote/28024
https://serralvesantiguidades.com/lote/26674
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1481

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “PASSPORT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Aged And Blended in Scotland By: William Longmore & Company - Keit - Scotland. Exemplar no seu estado original
com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequena falta de defeito no canto superior direito.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1482

Três (3) garrafas de vinho do Porto “COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO S.A.R.L. - OIRO DA CEPA -
RESERVA PARTICULAR DE: SEDAS VIZELA - JOAQUIM DE SOUZA OLIVEIRA & F. os LDA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced, Bottled and Shipped By: Royal Oporto Wine Company - Oporto - Portugal. Exemplares no seu
estado original com protecções de rolha e selos de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-
se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1483

Uma (1) garrafa de scotch whisky “J & B - RESERVE - 15 YEARS OLD - FINEST OLD SCOTCH WHISKY - LIMITED EDITION”, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland - Established 1749. By Appointment
Her Majesty The Queen Wine Merchants Justerini & Broocks Ltd - James´s Street - London - England. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia, copo publicitário em vidro translucido moldado e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1484

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Vallegre, Vinhos do Porto S.A. - Pinhão - Produce of Portugal. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1485

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VERY SPECIAL - BRUTUS – BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whisky. Distilled And Matured in Scotland Judiciously Blended and
Bottled by: WB - World Wide Blenders & Bottlers Ltd. Exemplar no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1486

Três (3) garrafas de vinho do Porto “PORTO CROFT - THREE CROWNS - NÃO DESTINADO À VENDA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Croft & CA, Ld.ª - Established 1678. Exemplares no seu estado original com
protecções de rolha e selos de garantia omissos. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com faltas e defeitos e níveis abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26565
https://serralvesantiguidades.com/lote/26412
https://serralvesantiguidades.com/lote/27317
https://serralvesantiguidades.com/lote/27926
https://serralvesantiguidades.com/lote/26637
https://serralvesantiguidades.com/lote/26409
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1487

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - CAVES VELHAS”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Engarrafado para Caves Velhas Cª - Portuguesa de Vinhos de marca, Ld.ª - Loures, por engarrafador Nº 157 - Loures -
Portugal. Exemplar numerado [4986] no seu estado original com selo de garantia e caixa original em madeira. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1488

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1984 - ENGARRAFADO EM 1990”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: A. A. Ferreira S.A. - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR BRANDY VELHO 1489

Uma (1) garrafa de brandy velho “BRANDY VELHO DE FRASQUEIRA - 30 ANOS”, de 90 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S. V. Borges & Irmão S.A.R.L - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1490

Uma (1) garrafa de vinho do porto “KOPKE Nº 1 - TAWNY PORT”, aloirado-claro, meio-doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Bottled by: C. N. Kopke & Cº. Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produtores e exportadores há mais de trezentos anos -
Produto de Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O
vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1491

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28007
https://serralvesantiguidades.com/lote/27996
https://serralvesantiguidades.com/lote/27641
https://serralvesantiguidades.com/lote/26671
https://serralvesantiguidades.com/lote/26583
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1492

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - LÁCRIMA - VINHO DO PORTO PRECIOSO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto – Porto. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - PORTO LÁGRIMA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, sucessores - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - PORTO - DRY TANG”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes, Cia, Lda. - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação, defeitos e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1493

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “BRUNHEDA - DOURO - RESERVA DE 2000”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, Ld.ª - Brunheda - Carrazeda de
Ansiães - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1494

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S PORT- FINE TAWNY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Shipped and Bottled by: W & J. Graham & Cº - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - UMA COROA - TAWNY”, Aloirado - meio seco, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc dos Vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L. Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1495

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “KING EDWARD IV - WHISKY DELUXE - SUPERIOR QUALITY”, dos anos 60/70, de 70 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e
selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1496

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - DUQUE DE BRAGANÇA - PORTO 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 1990”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: A. A. Ferreira S.A. - Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26514
https://serralvesantiguidades.com/lote/27998
https://serralvesantiguidades.com/lote/26682
https://serralvesantiguidades.com/lote/26627
https://serralvesantiguidades.com/lote/27984
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AGUARDENTE / BAGACEIRA 1497

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “BAGACEIRA VELHA - AVELEDA - BAGACEIRA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 45% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Aveleda - Sociedade Agrícola e Comercial da
Quinta da Aveleda, Ld.ª. - Penafiel - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre frontal com faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1498

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES PORTO - LAGRIMA - MUITO DOCE - BRANCO PALHA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc. Dos Vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L. Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um Vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES PORTO - WHITE”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc. Dos Vinhos Borges & Irmão, S.A. - Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um Vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DACOSTA - PORTO - MEIO SECO - TAWNY”, de 75 cl, sem um grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: M. C. Costa Oliveira, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BRANDY DE 1 LITRO 1499

Uma (1) garrafa de brandy “BRANDY CROFT - FINE BRANDY”, dos anos 70, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 42% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Shipped by: Croft & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1500

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1501

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1502

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RESERVA ASSUMPÇÃO - VINHO VELHÍSSIMO DO PORTO”, muito doce - tinto – aloirado, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manoel R. d´Assumpção & F.os Lda. - V. N. de Gaia - Porto.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um
vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27357
https://serralvesantiguidades.com/lote/27979
https://serralvesantiguidades.com/lote/27980
https://serralvesantiguidades.com/lote/27892
https://serralvesantiguidades.com/lote/26370
https://serralvesantiguidades.com/lote/26458
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1503

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WILLIAM LAWSON´S - 12 YEARS OLD - SCOTTISH GOLD - FINEST BLENDE”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled By: William Lawson Distillers Ltd. - Coatbrigde & Macduff
- Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em
forma de livro em cartão litografado e dourado sobre fundo verde. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1504

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DE BALDIAS PORTO - LATE BOTTLED VINTAGE 1987 - BOTTLED IN 1993”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: José Manuel Barros Viseu – Quinta de Baldias – Valdigem
– Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE BRANDY 1505

Uma (1) garrafa de brandy “BRANDY - COCKBURN´S - 5 GALOS”, dos anos 60/70, de 1 L, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Cia Ltd - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1506

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO DO PORTO VELHO - GARRAFEIRA PARTICULAR - COLHEITA DE 1975”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho do
Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1507

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “HIGHLAND ROSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whisky. Distilled in Scotland By: Burn Stewart Distillers PLC - Glasgow - Scotland.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1508

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - PARTNER´S - FINEST OLD PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo
de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - PORT FINE TAWNY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O
vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27312
https://serralvesantiguidades.com/lote/26500
https://serralvesantiguidades.com/lote/26653
https://serralvesantiguidades.com/lote/26416
https://serralvesantiguidades.com/lote/26628
https://serralvesantiguidades.com/lote/26683
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1509

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASTELINHO - DOURO D.O.C - RESERVA DE 1997”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 13% Vol. Engarrafado por: Castelinho (Vinhos), S.A. - S. João da Pesqueira - Douro - Produto de Portugal. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1510

Duas (2) garrafas de vinho do Porto “GRAHAM´S PORT- FINE TAWNY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Shipped and Bottled by: W & J. Graham & Cº - Oporto - Produce of Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1511

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled by: George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton, Scotland - Produce of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo frontal com faltas e defeitos

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1512

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1513

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ALIANÇA VÍNICA VELHA - CAVES ALIANÇA”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança - S.A. Sangalhos - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar
no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO COMEMORATIVO DO 75 ANIVERSÁRIO DO BANCO BNU –
1917/1992 1514

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ROYAL OPORTO - AGED 10 YEARS”, dos anos 90, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. - Vila Nova de
Gaia (Oporto) - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28000
https://serralvesantiguidades.com/lote/26681
https://serralvesantiguidades.com/lote/26696
https://serralvesantiguidades.com/lote/27891
https://serralvesantiguidades.com/lote/26476
https://serralvesantiguidades.com/lote/26515
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1515

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “SPEY ROYAL - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland by: Glen Spey Limited - Glen Spey Distillery - Rothes-on-Spey -
Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1516

Três (3) garrafas de vinho do Porto “BORGES PORTO - VINTAGE CHARACTER PORT - SPECIAL BOTTLED FOR - BAPTISTA - JOALHEIROS -
ANTIQUÁRIOS - PORTO - VIGO - MADRID - PARIS”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho.
Bottled and Shipped By: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão SARL - Porto - Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha
e selos de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1517

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1518

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINICOLA - VINHO DO PORTO MUITO VELHO - MEIO SECO E ALOIRADO”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY 1519

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LONG JOHN - SPECIAL RESERVE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled in Scotland by: Long John Distilleries Ltd - Glasgow - Scotland. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em metal e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

CANTIL EMPALHADO DE VINHO DA MADEIRA 1520

Um (1) cantil de vinho da madeira “VINHO DA MADEIRA WINE - DOUX - DOCE - SWEET”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 18% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Vinhos J. Faria & Filhos Ld.ª - Funchal - Madeira - Portugal. Exemplar no seu estado original
com rolha em matéria sintética e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26619
https://serralvesantiguidades.com/lote/27941
https://serralvesantiguidades.com/lote/26360
https://serralvesantiguidades.com/lote/26406
https://serralvesantiguidades.com/lote/26620
https://serralvesantiguidades.com/lote/27952
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1521

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASTELINHO - DOURO D.O.C - RESERVA DE 1997”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 13% Vol. Engarrafado por: Castelinho (Vinhos), S.A. - S. João da Pesqueira - Douro - Produto de Portugal. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1522

Duas (2) garrafas de vinho do Porto “SANDEMAN - PARTNER´S - FINEST OLD PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e
selos de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1523

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “ROYAL CLUB - OVER 8 YEARS - FINEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland By: Kingsburn Blenders Limited. Exemplar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE MOSCATEL DO DOURO 1524

Duas (2) garrafas de vinho Moscatel “DOURO - VINHO MOSCATEL DE ALIJÓ”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Produzido e
engarrafado por: Adega Cooperativa de Alijó, S.C.R.L. 5070 - Alijó - Product of Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha
e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo de uma das garrafas com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1525

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa de Bordeaux “CHÂTEAUX ET DOMAINES - CUVÉE DU BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUCTION
FRANÇAISE”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mis en Bouteille par: Louis de Valensac à F. 33300. Exemplares invulgares com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha, selos de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável com mais incidência numa das garrafas.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1526

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28001
https://serralvesantiguidades.com/lote/26680
https://serralvesantiguidades.com/lote/26615
https://serralvesantiguidades.com/lote/26675
https://serralvesantiguidades.com/lote/26457
https://serralvesantiguidades.com/lote/27877
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INVULGAR RUM CUBANO 1527

Uma (1) garrafa de rum “HAVANA CLUB - AÑEJO ESPECIAL”, dos anos 80/90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Rum puro
Cubano - Rum Tradicional Hecho en Cuba. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1528

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1529

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “PASSPORT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled, Aged And Blended in Scotland By: William Longmore & Company - Keit - Scotland.
Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original de formato
tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1530

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - RESERVA ESPECIAL 1 COROA - ENGARRAFADO JÁ MUITO VELHO”. Doce - aloirado - doce, de
75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sociedade dos Vinhos - Borges & Irmão S.A.R.L. -
Porto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável. Grandes prémios: Rio de Janeiro 1922 - Lisboa - 1932 - Porto 1934.

Base Licitação: 10 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1531

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPÉRIAL”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon a Épernay - France - NM - 250-001 - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1532

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26533
https://serralvesantiguidades.com/lote/27890
https://serralvesantiguidades.com/lote/26593
https://serralvesantiguidades.com/lote/26511
https://serralvesantiguidades.com/lote/26666
https://serralvesantiguidades.com/lote/26528
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1533

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “PASSPORT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Aged And Blended in Scotland By: William Longmore & Company - Keit - Scotland. Exemplar no seu estado original
com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1534

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 1535

Uma (1) garrafa de aguardente “CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA- AGUARDENTE VELHA - RESERVA”, de 0,78 L, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafado por: Carvalho Ribeiro & Ferreira
Ld.ª em Vala do Carregado - Produce of Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1536

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL PORTO - RESERVA ESPECIAL”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado por: Quinta do Noval - Vinhos S.A. - Pinhão - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha,
selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE OLD BRANDY 1537

Uma (1) garrafa de brandy “CAVES MONTE CRASTO - RHODA - OLD BRANDY”, de 0,95 Litro, com um grau de alcoolémia de 37% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Justino de Sampaio Alegre, Filho Ld.ª - Anadia - Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1538

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26567
https://serralvesantiguidades.com/lote/27889
https://serralvesantiguidades.com/lote/26421
https://serralvesantiguidades.com/lote/26516
https://serralvesantiguidades.com/lote/26655
https://serralvesantiguidades.com/lote/27876


Leilão Dezembro 2022

Página 308 de 353

GARRAFA DE SOCTH WHISKY 1539

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHITE HORSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar
numerado no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE MOSCATEL 1540

Uma (1) garrafa de moscatel “MOSCATEL LAGÔA - VINHO LICOROSO ESTREMADURA”, dos anos 60/70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Produzido e engarrafado por: Soc dos Vinhos Lagoâ, Lda. - Anadia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1541

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1542

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SOUZA GUEDES - CARVALHAS - TAWNY PORT WINE”, meio doce - aloirado, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Miguel de Souza Guedes & Irmão, Lda. - Port Wine Shippers &
Growers. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE SCOTH WHISKY 1543

Uma (1) garrafa de scotch whisky “THE FAMOUS GROUSE - FINEST SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: Matthew Gloag & Son Ltd - Perth - Scotland. Exemplar no seu estado original com
rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de scotch whisky “THE ORIGINAL - WINCHESTER - SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Aged and Blended in Scotland under British Government Supervision - First Blending Company - London -
Glasgow - Produce of Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1544

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DALVA - VINTAGE CHARACTER PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: C. da Silva (Vinhos) - S.A.R.L. - Porto - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção
de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26552
https://serralvesantiguidades.com/lote/26677
https://serralvesantiguidades.com/lote/26361
https://serralvesantiguidades.com/lote/26668
https://serralvesantiguidades.com/lote/26525
https://serralvesantiguidades.com/lote/26398
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1545

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “BRUNHEDA - DOURO - RESERVA DE 2000”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, Ld.ª - Brunheda - Carrazeda de
Ansiães - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO GENEROSO DE CARCAVELLOS 1546

Uma (1) garrafa de vinho da Região demarcada de Carcavelos “VINHO GENEROSO CARCAVELLOS - QUINTA DO BARÃO”, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Raul Ferreira & Filho, Ld.ª - Carcavelos Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho generoso de Carcavelos é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE FINE BRANDY DE 1 LITRO 1547

Uma (1) garrafa de brandy “DELAFORCE - FINE BRANDY - CINCO ESTRELAS”, dos anos 60, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 39% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Delaforce Sons & Cª - Vinhos S.A.R.L.- Produce of Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Premiado com medalha de ouro em 1956 e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1548

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1549

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LONG JOHN - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled in Scotland - Long John Distilleries Ltd - Glasgow - Scotland. Exemplar no seu
estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE LICOR 1550

Uma (1) garrafa de licor “DRAMBUIE - PRINCE CHARLES EDWARD'S LIQUEUR”, dos anos 70/80, de 68 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Produced and Bottled in Scotland by: The Drambuie Liqueur Cº Ltd – Edinburgh – Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27999
https://serralvesantiguidades.com/lote/28052
https://serralvesantiguidades.com/lote/26657
https://serralvesantiguidades.com/lote/27888
https://serralvesantiguidades.com/lote/26443
https://serralvesantiguidades.com/lote/26456
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AGUARDENTE VELHA 1551

Uma (1) garrafa de aguardente velha “IMPÉRIO VSOP - CAVES IMPÉRIO”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Império - Imperial Vinícola, Ld.ª - Sangalhos - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1552

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1553

Uma (1) garrafa de scotch whisky “HOUSE OF PEERS - 8 YEARS OLD - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended by: Douglas Lain & Cº, Ltd - Glasgow - Scotland. Engarrafado por Soagrival -
Calhandriz - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1554

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 20 YEARS OLD TAWNY - ENGARRAFADO EM 1981”, de 75 cl, com grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Taylor, Fladgate Yeatman - Vinhos, S.A.R.L - Product of Portugal. Exemplar
no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE MARTINI E UMA DE GIN “ON THE ROCKS” DOS ANOS 60 1555

Duas (2) garrafas de Martini “MARTINI & ROSSI - VINNO VERMUTE TINTO & VINHO VERMUTE SECO”, preparado e Exportado por: Martini &
Rossi - Lisboa - Portugal - Sucessores de Martini, Sola e Cª - Torino. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de gin “BOSFORD - DRY LONDON GIN”. O Bosford Dry London Gin, para o mercado Português, é preparado em Portugal, por
autorização especial, de acordo com a formula original Inglesa, combinando produtos importados e nacionais. Martini & Rossi, S.A.R.L. – Lisboa.
Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Garrafas aplicadas em estojo original em cartão litografado em razoável estado de conservação, acompanhadas por um copo para cocktails,
um doseador, um misturador em matéria sintética e um livro de receitas de cocktails.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1556

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26433
https://serralvesantiguidades.com/lote/27875
https://serralvesantiguidades.com/lote/26448
https://serralvesantiguidades.com/lote/28067
https://serralvesantiguidades.com/lote/26692
https://serralvesantiguidades.com/lote/26362
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VINHO DO PORTO 1557

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA SÃO DOMINGOS - VINHO VELHO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido
com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1558

Uma (1) garrafa de aguardente de vinho Moscatel “ESPÍRITO - AGUARDENTE VELHA RESERVA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 38%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: José Maria da Fonseca, Succs. Azeitão - Portugal. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1559

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1560

Uma (1) garrafa de scotch whisky “TEACHER´S - HIGHLAND CREAM - SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Perfection of old Scotch Whisky. Produced And Bottled By: Wm. Teacher & Son, Ltd - Glasgow -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DECANTER DE VINHO DO PORTO 1561

Um (1) decanter de vinho do Porto em vidro translucido moldado e facetado “QUINTA DO CASTELINHO - 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 2001”,
de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Castelinho - Vinhos S.A. - S.
João da Pesqueira - Douro - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em
madeira pirogravada e quatro copos publicitários em vidro translucido moldado e gravado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1562

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia vinícola do Norte de Portugal - Vila Nova de Gaia
- Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26392
https://serralvesantiguidades.com/lote/28013
https://serralvesantiguidades.com/lote/27887
https://serralvesantiguidades.com/lote/26557
https://serralvesantiguidades.com/lote/28086
https://serralvesantiguidades.com/lote/28005
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VINHO DO PORTO 1563

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SOCTH WHISKY 1564

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHITE HORSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar
numerado no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO GENEROSO DE CARCAVELLOS 1565

Uma (1) garrafa de vinho da Região demarcada de Carcavelos “VINHO GENEROSO CARCAVELLOS - QUINTA DO BARÃO”, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Raul Ferreira & Filho, Ld.ª - Carcavelos Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho generoso de Carcavelos é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE ARMAGNAC 1566

Uma (1) garrafa de armagnac “JANNEAU - GRAND ARMAGNAC - VSOP”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Janneau SA Condom - France - Produce of France. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1567

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - PORTO VELHO”, aloirado - claro - doce de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1568

Uma (1) garrafa de scotch whisky “J & B - RESERVE - 15 YEARS OLD – A BLEND OF THE PUREST OLD SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland - Established 1749. By Appointment
Her Majesty The Queen Wine Merchants Justerini & Broocks Ltd, 61 St. James´s Street, London, England. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27874
https://serralvesantiguidades.com/lote/26553
https://serralvesantiguidades.com/lote/28051
https://serralvesantiguidades.com/lote/28061
https://serralvesantiguidades.com/lote/26395
https://serralvesantiguidades.com/lote/27962
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VINHO DO PORTO 1569

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1570

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GLENFIDDICH - SPECIAL OLD RESERVE - PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 70
cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: William Grant & Sons Ltd - The
Glenfiddich Distillery - Banffshire, Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original litografada de
formato tubular. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1571

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1572

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHÂTEAU DE LA GARDINE - CHÂTEAUNEUF - DU-PAPE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Mis en Bouteille au Château - Appellation Chateauneuf du Pape Contrôlée - S.C.A. - Du Château de La Gardine, G. Brunel et
Fils, Vignerons - Châteauneuf-du-Pape - Vaucluse - France - Produit de France. Exemplar numerado e invulgar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1573

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - PORTO VELHO”, aloirado - claro - doce de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1574

Uma (1) garrafa de scotch whisky “TEACHER´S - HIGHLAND CREAM - SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Perfection of old Scotch Whisky. Produced And Bottled By: Wm. Teacher & Son, Ltd - Glasgow -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27886
https://serralvesantiguidades.com/lote/27963
https://serralvesantiguidades.com/lote/27873
https://serralvesantiguidades.com/lote/27867
https://serralvesantiguidades.com/lote/26396
https://serralvesantiguidades.com/lote/26558
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VINHO DO PORTO 1575

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1576

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - BORLIDO V.S.O.P.”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Borlido Ld.ª - Sangalhos - Portugal. Exemplar no seu estado original sem protecção de
rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1577

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE BRANDY de 1 LITRO 1578

Uma (1) garrafa de brandy “MACIEIRA FIVE STAR - ROYAL OLD BRANDY”, dos anos 80, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Preparado sob a fórmula original de Macieira & Cª, Ld.ª. Produzida e engarrafada por: Macieira & Cª., Ld.ª-
Lisboa - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1579

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1580

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. - Distillers, South Queensferry - Scotland. Produce of And Bottled In
Scotland - Under British Government Supervision. Representantes exclusivos: Delaforce Sons Cª - Vinhos S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha metálica e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26527
https://serralvesantiguidades.com/lote/26651
https://serralvesantiguidades.com/lote/27885
https://serralvesantiguidades.com/lote/27957
https://serralvesantiguidades.com/lote/27872
https://serralvesantiguidades.com/lote/27955
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VINHO DO PORTO 1581

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SOUZA GUEDES - CARVALHAS - TAWNY PORT WINE”, meio doce - aloirado, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Miguel de Souza Guedes & Irmão, Lda. - Port Wine Shippers &
Growers. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1582

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BALLANTINE´S - 12 YEARS OLD - SPECIAL RESERVE- SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured - Finest Quality. Blended & Bottled by: George Ballantine & Son Ltd. -
Distillers - Dumbarton - Scotland - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE LICOR 1583

Três (3) garrafas de licor “LICOR BEIRÃO”, de 0,70 cl, com um grau de alcoolémia de 22% Vol. Produzido e engarrafado por: J. Carranca Redondo,
Ld.ª - Destiladores - Licoristas - Lousã - Portugal. Exemplares no seu estado original com rolhas metálicas, selos de garantia e caixas originais em
cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1584

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA - AGUARDENTE VELHA - V.S.O.P”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Reserva das Caves Aliança - Vinícola de Sangalhos S.A.R.L. - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1585

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 10 YEARS OLD - BOTTLED 1989”, Tawny Port de, 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Niepoort (Vinhos) S.A. Produce of Portugal - Oporto - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1586

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “WHITE HORSE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar numerado no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26667
https://serralvesantiguidades.com/lote/27310
https://serralvesantiguidades.com/lote/27982
https://serralvesantiguidades.com/lote/26473
https://serralvesantiguidades.com/lote/26377
https://serralvesantiguidades.com/lote/26632
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VINHO DO PORTO 1587

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1588

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1589

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE BRANDY 1590

Uma (1) garrafa de brandy “SANDEMAN - O HOMEM DA CAPA NEGRA”, dos anos 60/70, de 1 L, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª. Ltd - Oporto - Portugal. Proprietors: Geo. G. Sandeman Sons & Cº. Ltd -
Established in the year 1790. Exemplar numerado com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1591

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S LATE BOTTLED VINTAGE 1986 - BOTTLED 1992”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: W & J Graham & Cº, - Oporto - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1592

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. Distillers, Leith - Scotland. Distilled And Bottled In Scotland - Under
British Government Supervision. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27884
https://serralvesantiguidades.com/lote/26639
https://serralvesantiguidades.com/lote/27871
https://serralvesantiguidades.com/lote/26652
https://serralvesantiguidades.com/lote/27986
https://serralvesantiguidades.com/lote/26678
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VINHO DO PORTO 1593

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1594

Uma (1) garrafa de brandy Espanhol “FUNDADOR - PEDRO DOMECQ”, dos anos 60, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 37,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Casa fundada em 1730 - Jerez De La Frontera - Elaborado en Espana. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1595

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY ONE QUART 1596

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “AMBASSADOR ROYAL - 12 YEARS OLD”, dos anos 70/80, de 0,946 L, com um grau de alcoolémia de 43%
vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled By: Taylor & Ferguson Ltd. Dumbarton - Scotland. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1597

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: A. A. Calem & Filho, Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade, manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1598

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - CAPUCHINHA”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho, durante 8 anos. Produzida e engarrafada pelas Caves Primavera Ld.ª - Aguada de Baixo - Águeda - Portugal.
Recomenda-se o aquecimento prévio do cálice em que é servida. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27903
https://serralvesantiguidades.com/lote/26644
https://serralvesantiguidades.com/lote/27882
https://serralvesantiguidades.com/lote/26624
https://serralvesantiguidades.com/lote/27916
https://serralvesantiguidades.com/lote/26430
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1599

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FONSECA PORT - 20 YEARS OLD - BOTTLED IN OPORTO IN 1982”, Rich Tawny Port, de 0,75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Guimaraens - Vinhos S.A.R.L. - Oporto - Produce
of Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

RARO E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1600

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “QUEEN MARY I - OVER 5 YEARS - FINE AND RARE SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 70 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies Distilled, Aged & Blended in Scotland By: Proprietors - Premier Scotch
Whisky Cº - Glasgow & London - Produce of Scotland. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
rolha metálica e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1601

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1996 - BOTTLED IN 1998”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. J. W. Burmester & Cª - Bottled By - Sogevinus - Fine Wines, S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE BRANDY DE 1,5 LITRO 1602

Uma (1) garrafa de brandy “MACIEIRA FIVE STARS - ROYAL OLD BRANDY”, dos anos 80, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Preparada sobre a formula original. Produzida e engarrafada por: Macieira & Cª., Ld.ª. Produto de Portugal -
Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª - S.A. - Bombarral - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com rolha em matéria sintética e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1603

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - LATE BOTTLED VINTAGE 1988 - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Agrícola Barros S. A. - Pinhão - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1604

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28004
https://serralvesantiguidades.com/lote/26626
https://serralvesantiguidades.com/lote/27918
https://serralvesantiguidades.com/lote/26647
https://serralvesantiguidades.com/lote/27883
https://serralvesantiguidades.com/lote/26363
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VINHO DO PORTO 1605

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PRESIDENTE - VINHO VELHO DO PORTO - LIGHT TAWNY”, meio seco, engarrafado
possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Niepoort & Cª.,
Ld.ª - Porto - Portugal - Casa Fundada em 1842. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE RUM 1606

Uma (1) garrafa de rum “MOUNT GAY - REFINED ECLIPSE RUM”, dos anos 60, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. As made over
100 years of the Island of Barbados - West Indies. Bottled & Exported By: Mount Gay Distillers Limited - Barbados. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1607

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1987”, de 75cl, com um grau de alcoolémia de 21% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled & Shipped By: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1608

Uma (1) garrafa de aguardente “CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA- AGUARDENTE VELHA PREPARADA - RESERVA”, de 0,78 L, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafado por: Carvalho Ribeiro &
Ferreira Ld.ª - Produce of Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1609

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VASCONCELLOS - VINTAGE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal “Produit du Portugal”. Exemplar no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1610

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 4/5 Quart + ou de 80 cl,
com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd.
- Distillers Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia
omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26463
https://serralvesantiguidades.com/lote/26687
https://serralvesantiguidades.com/lote/26481
https://serralvesantiguidades.com/lote/26423
https://serralvesantiguidades.com/lote/26530
https://serralvesantiguidades.com/lote/26640
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1611

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SILVA REIS - PORT - PRESIDENT´S RESERVE”, aloirado-doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE WHISKY ESPANHOL 1612

Uma (1) garrafa de whisky Espanhol “DYC - WHISKY - FINO BLENDED”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 42% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Destilado, Envejecido y Embotellado por: Destilerias y Crianza del Whisky, S.A. en su Factoria Central Del
Molino Viejo Del Arco En Palazuelos de Eresma - Segovia - Espanã - Elaborado en Espanã. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com rolha em metal e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1613

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PRESIDENTE - VINHO VELHO DO PORTO - LIGHT TAWNY”, meio seco, engarrafado
possivelmente nos anos 60, de 75 cl sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Niepoort & Cª., Ld.ª
- Porto - Portugal - Casa Fundada em 1842. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE COGNAC 1614

Uma (1) garrafa de cognac “REMY MARTIN - FINE CHAMPAGNE - V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: E. Remy Martin & Cº - France. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1615

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S - LATE BOTTLED VINTAGE - PORTO 1987 - BOTTLED IN 1993”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: W & J Graham & Cº, - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido
com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes e pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1616

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRANT´S - STAND FAST - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended And Bottled by: William Grant & Sons, Ltd - The Glenfiddich & Balvenie Distilleries, Dufftown -
Scotland. Park Road, Paisley - Scotland & 40 Piccadilly, London, W1. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
rolha metálica e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28077
https://serralvesantiguidades.com/lote/26616
https://serralvesantiguidades.com/lote/26464
https://serralvesantiguidades.com/lote/26454
https://serralvesantiguidades.com/lote/26507
https://serralvesantiguidades.com/lote/26612
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1617

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - LATE BOTTLED VINTAGE 1980 - ENGARRAFADO EM 1986”, tinto-doce de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal.
Exemplar numerado [8470] com interesse para coleccionadores, no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este néctar obtido de castas cultivadas na parte mais nobre da Região do Douro, foi honrado com o “BACO DE OURO”, a mais alta distinção
atribuída no 1º Concurso Internacional da U.E.C. Barcelona.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1618

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA BARROCÃO - V.S.O.P.”, de 800 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves do Barrocão, Ld.ª - Fogueira - Portugal. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo de recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1619

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PRESIDENTE - VINHO VELHO DO PORTO - LIGHT TAWNY”, meio seco, engarrafado
possivelmente nos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por Niepoort & Cª., Ld.ª
- Porto - Portugal - Casa Fundada em 1842. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA ESPANHOL 1620

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CONDE DE LOS ANDES - RIOGA - GRAN RESERVA DE 1955”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 12% Vol. Embotellado por: Federico Paternina, S.A. Haro - Espanã. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1621

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1622

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE ANTIQUARY - DE LUXE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled Blended & Bottled in Scotland by: J & W Hardie, Ltd. South Queensferry, Scotland. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27992
https://serralvesantiguidades.com/lote/26426
https://serralvesantiguidades.com/lote/26382
https://serralvesantiguidades.com/lote/27947
https://serralvesantiguidades.com/lote/27922
https://serralvesantiguidades.com/lote/26585
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INVULGAR GARRAFA DE VINHO DO PORTO VELHO COM CAIXA DE MÚSICA 1623

Uma (1) garrafa empalhada com caixa de música na base de vinho do Porto “REAL VINICOLA - ABRIL EM PORTUGAL - VINHO DO PORTO”.
Doce aloirado, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal. Exemplar invulgar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Caixa de música accionada por corda manual, a funcionar. Rótulo e empalhamento frontal com faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE BRANDY ESPANHOL 1624

Uma (1) garrafa de brandy Espanhol “FUNDADOR - PEDRO DOMECQ”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 37,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Casa fundada em 1730 - Jerez De La Frontera - Elaborado en Espana. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1625

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “OFFLEY - BARÃO DE FORRESTER - 20 ANOS - RESERVA PARTICULAR - ENGARRAFADO EM 1977”, very
old Tawny Port Rich, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced by: Offley Forrester - Vinhos S.A.R.L. - Porto -
Portugal. Distribuidores em Portugal - Martini & Rossi, S.A.R.L. - Lisboa. Exemplar numerado [07927] e invulgar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1626

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1627

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1628

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Bottled in Scotland by - White Horse Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26472
https://serralvesantiguidades.com/lote/26646
https://serralvesantiguidades.com/lote/26465
https://serralvesantiguidades.com/lote/26369
https://serralvesantiguidades.com/lote/27900
https://serralvesantiguidades.com/lote/26586
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VINHO DO PORTO 1629

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - QUINTA DA CARVALHEIRA - VINTAGE 1988 - BOTTLED IN OPORTO IN 1990”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Produced and Bottled By: A. A. Cálem & Filho, S.A - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE BRANDY 1630

Uma (1) garrafa de brandy “CONSTANTINO - ESPECIAL - FINE OLD BRANDY – FIVE STARS”, dos anos 60, de 70 cl com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Preparado e engarrafado por: S.V.P. Constantino, Ld.ª - Porto Portugal. Grand Prix Nice 1897.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1631

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1987”, de 75cl, com um grau de alcoolémia de 21% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled & Shipped By: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1632

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - STAND FAST - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled by: William Grant & Sons, Ltd - The Glenfiddich & Balvenie Distilleries, Dufftown -
Scotland. Park Road, Paisley - Scotland & Piccadilly, London, W1. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha
em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com vestígios de xilófagos.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1633

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT´S - VINTAGE PORT 1955 - BOTTLED 1957 IN OPORTO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Croft & Cº, Ltd - London & Oporto - Established 1678. Exemplar raro e invulgar no seu
estado original com rolha parcialmente lacrada e selo de garantia omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade,
recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos, lacre partido no topo do gargalo, deixando a rolha a descoberto e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1634

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA - AGUARDENTE VELHA - V.S.O.P – RESERVA DAS CAVES ALIANÇA”, de 0,75 L, com um grau
de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafado por: Caves Aliança - Vinícola de Sangalhos S.A.R.L. - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27913
https://serralvesantiguidades.com/lote/26649
https://serralvesantiguidades.com/lote/26480
https://serralvesantiguidades.com/lote/26590
https://serralvesantiguidades.com/lote/26520
https://serralvesantiguidades.com/lote/26425
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VINHO DO PORTO 1635

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO KROHN - L.V.B. 1985 - ENGARRAFADO EM 1989”, de 75 cl com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Wiese & Krohn. Sucrs - Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha e selo parcialmente omisso. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1636

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S 12 YEARS OLD - VERY OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured - Quality Guaranteed. 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by:
George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton & Elgin, Scotland - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1637

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1985 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão S.A.R.L - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com data incisa. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com desgaste. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1638

Uma (1) garrafa de aguardente “CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA- AGUARDENTE VELHA PREPARADA - RESERVA”, de 0,78 L, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafado por: Carvalho Ribeiro &
Ferreira Ld.ª - Produce of Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1639

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL 10 YEARS OLD PORT – ENGARRAFADO EM 1979”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na Quinta do Noval - Vinhos S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1640

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27935
https://serralvesantiguidades.com/lote/26580
https://serralvesantiguidades.com/lote/27914
https://serralvesantiguidades.com/lote/26422
https://serralvesantiguidades.com/lote/26380
https://serralvesantiguidades.com/lote/26561
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VINHO DO PORTO COMEMORATIVO DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 1641

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT - PORTO COLHEITA DE 1987 - ENGARRAFADO EM 1995 - COMEMORAÇÃO DO F.C.P -
CAMPEÃO EUROPEU - VENCEDOR DA SUPER TAÇA EUROPEIA - CAMPEÃO INTERCONTINENTAL”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Produce of Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia e pequenos defeitos.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1642

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHÂTEAU DE LA GARDINE - CHÂTEAUNEUF - DU-PAPE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Mis en Bouteille au Château - Appellation Chateauneuf du Pape Contrôlée - S.C.A. - Du Château de La Gardine, G. Brunel et
Fils, Vignerons - Châteauneuf-du-Pape - Vaucluse - France - Produit de France. Exemplar numerado e invulgar com interesse para coleccionadores
no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1643

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1981 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro
S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1644

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “KING´S RANSOM - 12 YEARS OLD - ROUND THE WORLD”, dos anos 60/70, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended And Bottled in Scotland By: William Whiteley & Cº- Pitlochry - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e caixa com oxidação e manchas de humidade.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1645

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1996 - BOTTLED IN 1998”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. J. W. Burmester & Cª - Bottled By - Sogevinus - Fine Wines, S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE BRANDY DE 1,5 LITRO 1646

Uma (1) garrafa de brandy “MACIEIRA FIVE STARS - ROYAL OLD BRANDY”, dos anos 80, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Preparada sobre a formula original. Produzida e engarrafada por: Macieira & Cª., Ld.ª. Produto de Portugal -
Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª - S.A. - Bombarral - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com rolha em matéria sintética e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso omisso e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26517
https://serralvesantiguidades.com/lote/27868
https://serralvesantiguidades.com/lote/26387
https://serralvesantiguidades.com/lote/26589
https://serralvesantiguidades.com/lote/27917
https://serralvesantiguidades.com/lote/26648
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1647

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KROHN L.B.V. 1985 - ENGARRAFADO 1989”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Wiese & Krohn. Sucrs, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1648

Uma (1) garrafa de Old Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - 12 YEARS OLD - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Distillers, Kilmarnock -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com desgastes acentuados na policromia do dourado e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1649

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1980 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão S.A. - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia parcialmente omisso e chapa em chumbo com data incisa Vintage 1980.
O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não
turvar. Rótulo com desgaste. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com pequenas faltas e defeitos no topo do gargalo e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1650

Uma (1) garrafa em cerâmica moldada e facetada de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA CUMEADA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adegas da Cumeada - Sítio de Valverde - Cartaxo - Portugal. Exemplar
numerado [2193] com interesse para coleccionadores no seu estado original com gargalo lacrado e selo de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação e total enchimento.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1651

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - 40 YEARS OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2007”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1652

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S 12 YEARS OLD - VERY OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured - Quality Guaranteed. 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by:
George Ballantine & Son Limited - Distillers, Dumbarton & Elgin, Scotland - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27983
https://serralvesantiguidades.com/lote/26608
https://serralvesantiguidades.com/lote/26488
https://serralvesantiguidades.com/lote/26431
https://serralvesantiguidades.com/lote/27920
https://serralvesantiguidades.com/lote/26581
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1653

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT - 20 ANOS - FINEST TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 1982”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Croft & Cª Ld.ª - Oporto. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1654

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - RESERVA ANTIQUISSIMA - CAVES ALIANÇA”, de 0,75 L, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança - Sangalhos - Portugal - Produce of
Portugal. Exemplar numerado [126076] no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1655

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1970 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: S. V. & Irmão, S.A.R.L. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com rolha
lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com inscrição incisa Vintage 1963. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY 1656

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “HOUSE OF THE LORDS - 8 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled by: William Whiteley Cº - Distillers - Pitlochry - Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1657

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO FEIST - COLHEITA 1980 - ENGARRAFADO EM 1997”, Aloirado - Doce, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: H. & C. J. Feist - Vinhos S.A. Vila Nova de Gaia - Produto
de Portugal. Distribuidores no Norte - Francisco Inácio e Almeida Ld.ª - Rua Padre José Pacheco do Monte, 350 - 4200 - Porto. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia, seis copos publicitários em vidro translucido moldado com inscrições a negro e caixa
original em cartão. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1658

Uma (1) garrafa em grés moldado de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - RELÍQUIA - CAVES IMPÉRIO”, dos anos 80, de 0,75 L, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Império - Sangalhos - Portugal - Product
of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28064
https://serralvesantiguidades.com/lote/27985
https://serralvesantiguidades.com/lote/26541
https://serralvesantiguidades.com/lote/26550
https://serralvesantiguidades.com/lote/26543
https://serralvesantiguidades.com/lote/26659
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VINHO DO PORTO 1659

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - VINTAGE PORT 1980 - BOTTLED IN 1982”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Bottled and Shipped By: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal - Est. 1842 - Produce of Portugal. Exemplar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e chapa circular com [ Niepoort´s - Vintage Port 1980]. O
Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE ARMAGNAC 1660

Uma (1) garrafa de “ARMAGNAC - MARQUIS DE PUYSEGUR V.S.O.P.”, dos anos 60/70, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. 40240 - Labastide D´Armagnac. Produce of France. Distribuído exclusivamente por A. Rodiles, Ld.ª - 15, Rua
da Escola Politécnica 17 - Lisboa. Exemplar raro e invulgar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo
de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1661

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - TORDIZ - OVER 40 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 1990”, Tawny - Sweet, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. W. Burmester & Cª Ld.ª - Product of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1662

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “99 - REDOMA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos) S.A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1663

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1982 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão S.A.R.L - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com data incisa Vintage 1982. O Vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com
desgaste. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1664

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27358
https://serralvesantiguidades.com/lote/26662
https://serralvesantiguidades.com/lote/27932
https://serralvesantiguidades.com/lote/26371
https://serralvesantiguidades.com/lote/26487
https://serralvesantiguidades.com/lote/26595
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VINHO DO PORTO 1665

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1970 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: S. V. & Irmão, S.A.R.L. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com rolha
lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com inscrição incisa Vintage 1970. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido na parte superior e lateral do gargalo. Nível abaixo do recomendável e rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1666

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Fine Old Original De Luxe Scotch Whisky - Specially Selected And Matured Blended And Bottled in Scotland by: John Haig - Edinburgh -
EH12 - Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1667

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 20 YEARS OLD - BOTTLED 1979”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Bottled by: Niepoort & Cª Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido
com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos, manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1668

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “OFFLEY - AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Offley Forrester - Vinhos, Ld.ª - Porto - Portugal. Aguardente de superior
qualidade e envelhecida ao longo dos anos em cascos de madeira de carvalho, segundo as tradições da Casa Offley. Esta aguardente Velhíssima
constitui uma reserva especial sendo a sua venda limitada para melhor satisfazer o paladar requintado dos nossos apreciadores. Cada garrafa vai
numerada e a garrafa 00001 faz parte da colecção da Casa Offley Forreste - Vinhos, S.A.R.L. Exemplar invulgar e numerado [16835] com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo de recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1669

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1670

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Bottled in Scotland - White Horse Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26483
https://serralvesantiguidades.com/lote/26534
https://serralvesantiguidades.com/lote/26378
https://serralvesantiguidades.com/lote/26427
https://serralvesantiguidades.com/lote/27902
https://serralvesantiguidades.com/lote/26522
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VINHO DO PORTO 1671

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN’S - CF - RESERVA”, Light Tawny - Doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn´s Smithes & Ciª, Ld.ª - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O Vinho do Porto é um Vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo do verso omisso, pequena falta e defeito no lacre do bordo exterior do gargalo e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1672

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BLACK & WHITE - A SPECIAL BLEND OF BUCHANAN´S - CHOISE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos
60/70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distillers, Glasgow & London - James Buchanan Cª Limited -
Glentauchers Distillery, Mulben Speyside - Product Of Scotland. Único Agente-Distribuidor para Portugal - J. Cândido da Silva - Lisboa - Porto -
Coimbra. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Garrafa redonda dos anos 60/70.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1673

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1981 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro
S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE COGNAC 1674

Uma (1) garrafa de cognac “COGNAC CAMUS - GRAND V.S.O.P”, de 0,70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Camus Cognac - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE CANADIAN WHISKY DE 1 LITRO 1675

Uma (1) garrafa de Canadian Whisky “BLACK VELVET - IMPORTED - BOTTLED IN 1976”, de 1 L, com um grau de alcoolémia 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled by: The Black Velvet - Canadian Whisky Company - Port 50E, Dist. Nº2, Toronto - Canada.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia com data gravada [1977]. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1676

Uma (1) garrafa de vinho do porto “NIEPOORT´S 30 YEARS OLD - BOTTLED 1987”, Rich Tawny, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
20,8% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Niepoort & Cª Ld.ª. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade.
Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27944
https://serralvesantiguidades.com/lote/26451
https://serralvesantiguidades.com/lote/26384
https://serralvesantiguidades.com/lote/26660
https://serralvesantiguidades.com/lote/26587
https://serralvesantiguidades.com/lote/27933
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1677

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - RESERVA ANTIQUISSIMA - CAVES ALIANÇA”, de 0,75 L, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança S.A. - Sangalhos - Produce of Portugal.
Exemplar numerado [3740] no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1678

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. Distillers, South Queensferry - Scotland. Distilled And Bottled In
Scotland - Under British Government Supervision. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica
e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo frontal com desgaste na policromia, faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1679

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - VINTAGE PORT 1963?”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Bottled And Shipped by: Niepoort (Vinhos) S.A. Est. 1842 - Oporto - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a
criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1680

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1681

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1682

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BELL´S - FINE OLD SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 90, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies, Distilled Blended And Bottled In Scotland - Arthur Bell & Sons - Perth
Scotland - Established 1825 - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Desgaste no dourado da inscrição frontal.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27965
https://serralvesantiguidades.com/lote/26623
https://serralvesantiguidades.com/lote/26519
https://serralvesantiguidades.com/lote/26564
https://serralvesantiguidades.com/lote/27864
https://serralvesantiguidades.com/lote/26573
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1683

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “KOPKE - COLHEITA 1975 - ENGARRAFADO EM 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. N. Kopke & Cª., Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1684

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produce and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. Distillers, South Queensferry - Scotland. Distilled And Bottled In
Scotland - Under British Government Supervision. Importadores exclusivos: Delaforce Sons Cª - Vinhos Ld.ª - Vila Nova de Gaia. Exemplar invulgar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1685

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CÁLEM - LATE BOTTLED VINTAGE 1975 - ENGARRRAFADO EM 1981”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced by: A. A. Cálem & Filho, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no verso do gargalo, não afectando o topo da garrafa.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1686

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland - White Horse Distillers Ltd, Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1687

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA DA CASA D´AVELLEDA”, de 0,68 L, com um
grau de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Aveleda - Soc. Agr. e Com. da Quinta da
Aveleda, Lda. - Penafiel - Portugal. Exemplar numerado [35907] com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo
de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no topo e no gargalo, nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulos com defeitos.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1688

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock - Scotland -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia omisso e
caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27989
https://serralvesantiguidades.com/lote/26441
https://serralvesantiguidades.com/lote/26462
https://serralvesantiguidades.com/lote/26436
https://serralvesantiguidades.com/lote/28003
https://serralvesantiguidades.com/lote/26601
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GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1689

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINÍCOLA - VINTAGE PORT DE 1977”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1690

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo inferior com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1691

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 20 YEARS OLD - BOTTLED 1979”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Bottled by: Niepoort & Cª Lda. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido
com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos, manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE MALT 1692

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE GLENLIVET - 12 YEARS OLD - PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled in Scotland By: George & J. G. SMITH - The Glenlivet Distillery -
AB37 9DD - Bottled in Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular em
cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1693

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO - MESSIAS DE 1977 - ENGARRAFADO EM 1997”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias S. A. Vila Nova de Gaia -
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE PURE MALT SCOTCH WHISKY 1694

Uma (1) garrafa de Whisky de Malt “GLENFIDDICH - OVER 8 YEARS - PURE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland By: William Grant & Sons Ltd. The Glenfiddich Distillery,
Dufftown - Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia e manchas de oxidação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28009
https://serralvesantiguidades.com/lote/26598
https://serralvesantiguidades.com/lote/26379
https://serralvesantiguidades.com/lote/28082
https://serralvesantiguidades.com/lote/26482
https://serralvesantiguidades.com/lote/26588
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1695

Uma (1) garrafa de aguardente “SANDEMAN - AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Sandeman & Cª, Ltdª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: No nosso modesto entender, apesar de não ter o respectivo nome frontal no rótulo da garrafa ou por erro de impressão ou devido a desgaste
acentuado na policromia, atribuímos esta garrafa á “Capa Velha”.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1696

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1981 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro
S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1697

Uma (1) garrafa de old scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 1 Litro, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Distilled in Scotland - Blended And Bottled in By: John Walker & Sons, Ltd - Kilmarnock - Scotland. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1698

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1699

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BELL´S - 12 YEARS OLD - DELUXE BLENDED SCOTCH WHISKY”, possivelmente dos anos 70, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies, Distilled Blended And Bottled In Scotland - Arthur
Bell & Sons - Perth Scotland - Established 1825 - Product of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1700

Uma (1) garrafa de vinho do porto “OFFLEY - BARON DE FORRESTER - 1975 RESERVE - BOTTLED IN 1989”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Forrester & Cª, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28053
https://serralvesantiguidades.com/lote/26385
https://serralvesantiguidades.com/lote/27972
https://serralvesantiguidades.com/lote/27865
https://serralvesantiguidades.com/lote/26574
https://serralvesantiguidades.com/lote/26672
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1701

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WILLIAM PEEL - OLD NUMBER 6 TRADICTIONAL - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 1 Litro, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Blended in Scotland by: William Peel - London - Glasgow.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1702

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1703

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA RESERVA - COLHEITA DE 1964”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: José Maria da Fonseca, Succs - Azeitão - Portugal. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulos com manchas acentuadas de sujidade, oxidação, desgastes e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1704

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - REAL ANTIQUE AND RARE OLD - DE DELUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Macdonald Greenlees Ltd - Distillers Edinburgh - Scotland.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com sujidade.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1705

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINÍCOLA - VINTAGE PORT DE 1977”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1706

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland - White Horse Distillers Ltd, Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27970
https://serralvesantiguidades.com/lote/27934
https://serralvesantiguidades.com/lote/28070
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https://serralvesantiguidades.com/lote/28010
https://serralvesantiguidades.com/lote/26437
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VINHO DO PORTO 1707

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - VINTAGE PORT 1975 - BOTTLED IN 1977”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Bottled and Shipped By: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-
se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo da frente e verso com faltas, defeitos e em mau estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1708

Uma (1) garrafa de aguardente “COCKBURN´S - AGUARDENTE VELHA RESERVA”, dos anos 70, de 0,75 L, sem grau de alcoolémia.
Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada por: Cockburn Smithes & Cia Ld.ª - Vila Nova de Gaia. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1709

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 1 Litro, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho, 100% Scotch Whiskies - Blended and Bottled by - Chivas Brothers Ltd. - Distillers
Aberdeen, Scotland. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1710

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1970 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar no seu
estado original com rolha lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com inscrição incisa Vintage 1970. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido na parte superior do gargalo. Nível abaixo do recomendável e rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 0,94 LITRO 1711

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “VAT 69 - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 0,94 L, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Blended and Bottled By: William. Sanderson & Son, Ltd. - Distillers, South Queensferry - Scotland. Distilled And Bottled In
Scotland - Under British Government Supervision. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de
rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1712

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - VINTAGE PORT DE 1985”, de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 20% Vol. Produce,
Bottled and Shipped By: Barros, Almeida & Ca - Vinhos, S.A. - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27355
https://serralvesantiguidades.com/lote/28047
https://serralvesantiguidades.com/lote/26560
https://serralvesantiguidades.com/lote/26486
https://serralvesantiguidades.com/lote/27966
https://serralvesantiguidades.com/lote/27936
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1713

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1714

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA DE 1989”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1715

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BUCHANAN´S - DE LUXE FINEST BLEND SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland By: James Buchanan & Cº Ltd - Distillers - Glasgow &
London - Product of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia e caixa em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e caixa com manchas de oxidação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1716

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MESSIAS - QUINTA DO CACHÃO - VINTAGE 1970”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc. Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L. - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1717

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland - White Horse Distillers Ltd, Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em cartão litografado com dois copos em vidro translucido moldado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1718

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINÍCOLA - VINTAGE PORT DE 1977”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito
com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26599
https://serralvesantiguidades.com/lote/27866
https://serralvesantiguidades.com/lote/27959
https://serralvesantiguidades.com/lote/26388
https://serralvesantiguidades.com/lote/26452
https://serralvesantiguidades.com/lote/28008
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INVULGAR GARRAFA DE ARMAGNAC 1719

Uma (1) garrafa de armagnac “SEMPÉ - ARMAGNAC”, dos anos 70, de 0,70 Litro, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: H. A. Sempé Sabazan - Gers - Aignan Sabazan - France. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1720

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LAIRD O’ LOGAN -DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Bottled in Scotland by - White Horse Distillers Ltd- Glasgow - Scotland. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1721

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 20 YEARS OLD - BOTTLED 1980”, 750 ml, sem grau de alcoolémia, envelhecido em casco de
carvalho. Produzido e engarrafado por Niepoort & Cª, Ld.ª Est. 1842 - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado,
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE PURE MALT SCOTCH WHISKY 1722

Uma (1) garrafa de Whisky de Malt “GLENFIDDICH - PURE MALT - SPECIAL OLD RESERVE”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland By: William Grant & Sons Ltd. The Glenfiddich Distillery, Banffshire -
Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa de formato rectangular em chapa litografada. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1723

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO FERREIRA - VINTAGE DE 1975”, de 75 cl, sem um grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled by: A. A. Ferreira - Sucessores - Porto - Produced and Bottled in Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1724

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDEDSCOTCH WHISKY - JOHN HAIG & Cº LTD”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland - John Haig & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch -
Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética e caixa em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26686
https://serralvesantiguidades.com/lote/26549
https://serralvesantiguidades.com/lote/26540
https://serralvesantiguidades.com/lote/27308
https://serralvesantiguidades.com/lote/28012
https://serralvesantiguidades.com/lote/26545
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AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1725

Uma (1) garrafa de aguardente “RAMOS PINTO - AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1726

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO DO PORTO - VELHO 72”, Aloirado - Claro - Doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado,
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo oxidado e manchado e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1727

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1728

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE COGNAC 1729

Uma (1) garrafa de cognac “REMY MARTIN - V.S.O.P. FINE CHAMPAGNE COGNAC QUALITÉ DU CENTAURE”, dos anos 60, de 75 cl, sem grau
de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: E. Remy Martin & Cº - France. Exemplar no seu estado original
com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO DO PORTO DE 150 CL 1730

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - LATE BOTTLED VINTAGE 1982 - ENGARRAFADO EM 1987”, de 150 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor Fladgate & Yeatman - Vinhos S.A. - Oporto - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27359
https://serralvesantiguidades.com/lote/28019
https://serralvesantiguidades.com/lote/26600
https://serralvesantiguidades.com/lote/27946
https://serralvesantiguidades.com/lote/28023
https://serralvesantiguidades.com/lote/28026
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RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1731

Uma (1) garrafa de scotch whisky “HAIG GOLD LABEL - BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Distilled and Bottled in Scotland by: John Haig & Cº Ltd - Haig and Haig Ltd - Distillers, Markinch, Scotland. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulo em muito mau estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1732

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MESSIAS - QUINTA DO CACHÃO - VINTAGE 1976”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc. Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L. - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1733

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE COCKBURN´S - RESERVA - LOTE ESPECIAL”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 35,5%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Aguardente preparada e engarrafada por: Cockburn Smithes & Ciª, Lda. - Vila Nova de Gaia. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO “COMEMORATIVO DO CASAMENTO REAL DO DUQUE DE
BRAGANÇA” 1734

Uma (1) garrafa de vinho do porto “CASA FERREIRINHA - PORTO 20 ANOS - COMEMORATIVA DO CASAMENTO DE SUA ALTEZA REAL O
DUQUE DE BRAGANÇA COM A SENHORA DONA ISABEL DE HERÉDIA - ENGARRAFADO EM 2-V-1995”, de 75 cl, com um volume de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S.A. - Vila Nova de Gaia - Produto de
Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores de uma série limitada, tendo esta garrafa o número 776/1800, no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1735

Uma (1) garrafa de Scotch whisky “WHITE HORSE - SCOTCH WHISKY”, dos anos 50/60, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha [Cápsula] e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1736

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS COLHEITA DE 1966 - ENGARRAFADO EM 1983”, aloirado - doce, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cª - Vinhos, S.A.R.L. - Vila Nova de
Gaia - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia.
O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não
turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com manchas.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26642
https://serralvesantiguidades.com/lote/26460
https://serralvesantiguidades.com/lote/26429
https://serralvesantiguidades.com/lote/28060
https://serralvesantiguidades.com/lote/26630
https://serralvesantiguidades.com/lote/28011
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA DE 1 LITRO 1737

Uma (1) garrafa de aguardente “BARROS - AGUARDENTE VELHÍSSIMA - QUINTA D. MATILDE - ENGARRAFADA EM 1985”, de 1 L, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Barros, Almeida & Cª - Vinhos, S.A.R.L. Vila
Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original
em cartão aveludado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com desgastes e faltas de policromia, caixa em mau estado de conservação, rolha lateral omissa e nível abaixo do
recomendável.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1738

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL 20 YEARS OLD PORT - ENGARRAFADO EM 1978”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na Quinta do Noval - Vinhos S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1739

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WHYTE & MACKAY - SPECIAL WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and Bottled in Scotland by: Whyte & Mackay - Distillers - Limited - Established 1844 -
Glasgow - Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1740

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1963 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão S.A.R.L - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo omissa. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito
a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com desgaste. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido no topo do gargalo, nível ligeiramente abaixo do recomendável e chapa em chumbo omissa.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHA 1741

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE EXTRA VELHÍSSIMA - MAGNA RESERVA - FINE DOURO DA REAL Cª VELHA”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Cª Velha - Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1742

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE 1994”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled & Shipped By: J. W. Burmester & Cª, S.A. Porto - Portugal - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28079
https://serralvesantiguidades.com/lote/26372
https://serralvesantiguidades.com/lote/26609
https://serralvesantiguidades.com/lote/27915
https://serralvesantiguidades.com/lote/27991
https://serralvesantiguidades.com/lote/27901
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “LIMITED EDITION – CELEBRATING 500 YEARS
OLD” 1743

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - LIMITED EDITION - CELEBRATING 500 YEARS OLD - 1494-1994 - OF
SCOTCH WHISKY”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended and
Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Kilmarnock - Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com rolha metálica, selo de garantia e suporte em matéria sintética com fustes em metal patinado com términos de roscar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo da base com defeitos.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1744

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES RONCÃO”, Doce - aloirado, possivelmente de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sociedade dos vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L. Porto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Garrafa em vidro fosco e translúcido, moldado e pintado em dourado, trabalho português do séc. XX, Garrafa estilizada em forma de barco
rabelo com as velas hasteadas, transportando pipos de vinho do Porto e ornatos a ouro.

Base Licitação: 40 €

AGUARDENTE COMEMORATIVA 1745

Uma (1) garrafa de aguardente “PONTE DE AMARANTE - AGUARDENTE RESERVA - COMEMORATIVA DO 39º - 1946-1985 - DAS CAVES DA
CERCA”, de 0,93 L, com um grau de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves da Cerca,
S.A.R.L. Amarante - Portugal. Exemplar numerado [04522], com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de
garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1746

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS COLHEITA DE 1974 - ENGARRAFADO EM 1984”, aloirado - doce, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & CA - Vinhos, S.A.R.L. - Vila Nova
de Gaia - Produce of Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1747

Uma (1) garrafa de scotch whisky “DEWAR´S - ANCESTOR - RARE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Specially Selected & Blended by: John Dewar & Son Ltd - Perth - Scotland. Exemplar raro e invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1748

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KROHN - COLHEITA DE 1968 - ENGARRAFADO 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20,6% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Wiese & Krohn. Sucrs, Ld.ª - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26594
https://serralvesantiguidades.com/lote/28078
https://serralvesantiguidades.com/lote/27928
https://serralvesantiguidades.com/lote/26539
https://serralvesantiguidades.com/lote/26591
https://serralvesantiguidades.com/lote/26402
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AGUARDENTE / BAGACEIRA VELHA 1749

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE BAGACEIRA VELHA - QUINTA DA AVELLEDA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 45%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produção particular e limitada - Região dos vinhos verdes - Engarrafada na região da Aveleda - Soc. Agr.
Com. Da Quinta da Aveleda. Ld.ª - Penafiel. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo
de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com sujidade acentuada, manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1750

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRINHA - SUCCESSORA DE DONA ANTÓNIA A. FERREIRA - VINHO DO PORTO”, possivelmente dos
anos 50 / 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Ferreirinha - Compª Agr.la e
Com.al dos Vinhos do Porto - Successora de - Dona Antónia A. Ferreira. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1751

Uma (1) garrafa de scotch whisky “KING GEORGE IV - SUPREME - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland By: The Distillers Agency Ltd - South Queensferry - Scotland.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selos de garantia. Representantes e
Distribuidores exclusivos: António A. Teixeira, Lda. - Agentes Comerciais - Lisboa - Porto. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1752

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MESSIAS - VINTAGE PORT 1963”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Shipped by: Soc. Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L. - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1753

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BLACK & WHITE - A SPECIAL BLEND OF BUCHANAN´S - CHOISE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 60,
de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Distillers, Glasgow & London - James Buchanan Cº Limited - Glentauchers
Distillery, Mulben Speyside - Product Of Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha sintética lacrada e caixa original em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo superior com pequenas faltas e defeitos e inscrição a lápis no canto superior esquerdo “Natal de 1962”.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1754

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1970 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: S. V. & Irmão, S.A.R.L. - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com rolha
lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com inscrição incisa Vintage 1970. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido na parte superior do gargalo. Nível abaixo do recomendável e rótulo com sujidade e manchas de oxidação.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28071
https://serralvesantiguidades.com/lote/26512
https://serralvesantiguidades.com/lote/26690
https://serralvesantiguidades.com/lote/26506
https://serralvesantiguidades.com/lote/26577
https://serralvesantiguidades.com/lote/26484
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GARRAFA DE KENTUCKY WHISKEY “BEAM´S COLLECTOR´S EDITION VOLUME
XVII – THE ELK” 1755

Uma (1) garrafa de whiskey em cerâmica moldada “BEAM - KENTUCKY WHISKEY - A BLEND”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled by: James B. Beam Distilling Cº - Clermont Beam, Kentucky. Exemplar decorado
por James Lockhart no seu estado original com selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1756

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COMPANHIA VELHA - VINTAGE 1970”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - (Oporto) - Portugal - Royal
Oporto Wine Cº. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do
Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1757

Uma (1) garrafa de scotch whisky “KING GEORGE IV - SUPREME - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 60/70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland By: The Destillers Agency Ltd - South Queensferry - Scotland.
Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selos de garantia. Representantes e
Distribuidores exclusivos: António A. Teixeira, Lda. - Agentes Comerciais - Lisboa - Porto. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1758

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM - VINTAGE DE 1962”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem &
Filho Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito
a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade, desgastes na policromia, pequenas faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE WHISKY DE MALT 1759

Uma (1) garrafa de whisky de malt “GLEN DRUMMOND 8 YEARS OLD - SCOTCH MALT WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Matured & Bottled By: Hankey Bannister & Cº - Leith - Scotland. Importadores exclusivos para
Portugal - Guimaraens - Vinhos - S.A.R.L. Vila Nova de Gaia. Exemplar no seu estado original com rolha em chapa, selo de garantia e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa original em mau estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1760

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - TORDIZ - OVER 40 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 1990”, Tawny - Sweet, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. W. Burmester & Cª Ld.ª - Product of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28062
https://serralvesantiguidades.com/lote/26495
https://serralvesantiguidades.com/lote/26689
https://serralvesantiguidades.com/lote/26513
https://serralvesantiguidades.com/lote/26440
https://serralvesantiguidades.com/lote/27925
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INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1761

Uma (1) garrafa de old scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL -OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Produzido e engarrafado por: John Walker & Sons, Ld.ª, Kilmarnock - Scotland. Distribuído por: Irmãos Costa Dias -
Comercio e Industria, S.A.R.L. Lisboa. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selos de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Garrafa redonda dos anos 70/80.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1762

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MESSIAS - QUINTA DO CACHÃO - VINTAGE 1967”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Soc. Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L. - V. N. de Gaia - Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1763

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WHITE & MACKAY - 12 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 75 cl com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled by: White & Mackay Distillers Limited - Glasgow - Scotland.
Imported by - Empresa das Águas A.M.C. Vide, S.A.R.L. - Castelo de Vide - Portugal - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1764

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “WARRE´S - PORT 1935 - BOTTLED IN 1967?”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produced and Bottled by: Warre Cº - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que
seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos e nível bastante abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1765

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - REAL ANTIQUE AND RARE OLD - DE DELUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Macdonald Greenlees Ltd - Distillers Edinburgh - Scotland.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e rótulos com sujidade.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1766

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - COLHEITA DE 1958 -EXTRA SELECTED - THREE CROWNS”, Retinto - Adamado de 75 cl,
sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. W. Burmester & Cª, Ld.ª. Exemplar invulgar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26450
https://serralvesantiguidades.com/lote/26389
https://serralvesantiguidades.com/lote/26444
https://serralvesantiguidades.com/lote/26504
https://serralvesantiguidades.com/lote/26568
https://serralvesantiguidades.com/lote/26374
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GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA DE 1 LITRO 1767

Uma (1) garrafa de aguardente “BARROS - AGUARDENTE VELHÍSSIMA - QUINTA D. MATILDE - ENGARRAFADA EM 1985”, de 1 L, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Barros, Almeida & Cª - Vinhos, S.A.R.L. Vila
Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original
em cartão aveludado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com desgastes e faltas de policromia, caixa em mau estado de conservação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1768

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - AGED 12 YEARS - DE DELUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Macdonald Greenlees Ltd - Distillers Edinburgh - Scotland. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1769

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RAMOS PINTO 1962 - ENGARRAFADO EM 1968”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com protecção de rolha e selo
de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 75 €

INVULGAR DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1770

Um (1) decanter de scotch whisky em cerâmica moldada em tons de azul “BELL´S - ROYAL RESERVE - 20 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled Blended & Bottled in Scotland by: Arthur Bell & Sons plc -
Distillers - Perth - Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e
caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação com a parte frontal omissa.

Base Licitação: 30 €

BARCA VELHA 1985 1771

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1772

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO KROHN - COLHEITA DE 1951 - ENGARRAFADO EM 1973”, Tawny * Medium Dry de 75 cl.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Wiese & Krohn. Suc.rs - Ld.ª - Casa Fundada em 1865 - Vila Nova de Gaia -
Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo parcialmente omisso. O
vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/28081
https://serralvesantiguidades.com/lote/26569
https://serralvesantiguidades.com/lote/26509
https://serralvesantiguidades.com/lote/28072
https://serralvesantiguidades.com/lote/27857
https://serralvesantiguidades.com/lote/27931
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 200 CL 1773

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHITE HORSE - FINE OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 200 cl, com um grau de alcoolémia de 43%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. 100% Scotch Whiskies. Distilled and Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and
London. Exemplar numerado “EV Nº 181820 no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com vestígios de traça e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

BARCA VELHA 1985 1774

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1775

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1958 - ROYAL OPORTO”, de 75cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Vila Nova de Gaia -
Porto - Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho
do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 75 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1776

Uma (1) garrafa de old scotch whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - EXTRA SPECIAL”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: John Walker & Sons, Ltd., Kilmarnock (Registered) -
Produce of Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia
parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 35 €

BARCA VELHA 1991 1777

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1991 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1778

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO KROHN - COLHEITA DE 1951 - ENGARRAFADO EM 1973”, Tawny * Medium Dry de 75 cl.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Wiese & Krohn. Suc.rs - Ld.ª - Casa Fundada em 1865 - Vila Nova de Gaia -
Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo parcialmente omisso. O
vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/26555
https://serralvesantiguidades.com/lote/27855
https://serralvesantiguidades.com/lote/26492
https://serralvesantiguidades.com/lote/26693
https://serralvesantiguidades.com/lote/27852
https://serralvesantiguidades.com/lote/27930
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BARCA VELHA 1985 1779

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1780

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO KROHN - COLHEITA DE 1951 - ENGARRAFADO EM 1973”, Tawny * Medium Dry de 75 cl.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Wiese & Krohn. Suc.rs - Ld.ª - Casa Fundada em 1865 - Vila Nova de Gaia -
Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo parcialmente omisso. O
vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 80 €

GARRAFA DE SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY 1781

Uma (1) garrafa de single highland malt “TOMINTOUL - GLENLIVET 8 YEARS OLD”, dos anos 80, de75 cl, com um grau de alcoolémia 43% Vol.
Envelhecido em cascos carvalho. Product of Scotland - Distilled By: Tomintoul - Glenlivet - Distillery Ltd - Tomintoul - Tel - Glenlivet 274. Bottled in
Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia omisso e caixa original em matéria sintética com falta da
tampa superior. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

BARCA VELHA 1985 1782

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal – Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1783

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - PORT - WINE - VINTAGE 1945”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Shipped by: Adriano Ramos Pinto - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar raro e invulgar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia parcialmente omisso. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se
que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo e contra rótulo com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1784

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LAGAVULIN 16 YEARS OLD - SINGLE ISLAY MALT WHISKY”, dos anos 80/90, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Lagavulin Distillery, Port Ellen. Isle of Islay, PA 42 - 7DZ.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27858
https://serralvesantiguidades.com/lote/27929
https://serralvesantiguidades.com/lote/28059
https://serralvesantiguidades.com/lote/27856
https://serralvesantiguidades.com/lote/26502
https://serralvesantiguidades.com/lote/28084
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BARCA VELHA 1983 1785

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA - 1983 - FERREIRINHA DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Engarrafado por A. A. Ferreira S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1786

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ADRIANO RAMOS PINTO - PORT - WINE - VINTAGE 1945”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Shipped by: Adriano Ramos Pinto - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar raro e invulgar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1787

Uma (1) garrafa de single Malt “STRATHCONON - 12 YEARS OLD - A BLEND OF SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, de 75 cl, sem
grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled in Scotland by: James Buchanan & Cº Ltd - Distillers - Glasgow &
London - Cumbernaul road - stepps glasgow E. 3 - Product of Scotland. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com rolha metálica, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação e rótulo frontal com inscrição por carimbo “Para uso Exclusivo das Forças Armadas”

Base Licitação: 40 €

BARCA VELHA 1995 1788

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1789

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CONSTANTINO´S - VINTAGE 1945”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Sociedade dos Vinhos do Porto - Constantino, Ld.ª - Oporto. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

GARRAFA DE AGUARDENTE VELHÍSSIMA DE 1 LITRO 1790

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DA FUNDAÇÃO - ENGARRAFADA EM 1973”, de 1 L, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Barros, Almeida & Cª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão aveludado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com desgastes e faltas de policromia, caixa em mau estado de conservação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27960
https://serralvesantiguidades.com/lote/26508
https://serralvesantiguidades.com/lote/27309
https://serralvesantiguidades.com/lote/27844
https://serralvesantiguidades.com/lote/26493
https://serralvesantiguidades.com/lote/28080
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BARCA VELHA 1991 1791

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1991 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1792

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CONSTANTINO´S - COLHEITA 1904”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Sociedade dos Vinhos do Porto - Constantino, Ld.ª - Oporto. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade. Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido no topo do gargalo não afectando a rolha, rótulo com pequenas faltas e defeitos e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

INVULGAR SCOTCH WHISKY PURE MALT 1793

Uma (1) garrafa de whisky de malt “EDRADOUR - 18 YEARS OLD - DISTILLED NOVEMBER 1964 - BOTTLED NOVEMBER 1982”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 46% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Proprietors - William Whiteley & Cº - Bottled by - Wm. Cadenhead, 18
Golden Square, Aberdeen - Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha metálica, selo de
garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1995 1794

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Protecção frontal com pequeno defeito.

Base Licitação: 120 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1795

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 1964 PORT - BOTTLED IN 1971 / DECANTED 19..”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped by: Niepoort & Cª, Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com
a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 100 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1796

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE & MACKAY - 21 YEARS OLD - GOLD MEDALLION”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Whyte & Mackay - Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplar raro e invulgar com
interesse para coleccionadores com protecção de rolha, selo de garantia, certificado de garantia e estojo original em cartão em tons de bordeaux e
dourado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27853
https://serralvesantiguidades.com/lote/26494
https://serralvesantiguidades.com/lote/26542
https://serralvesantiguidades.com/lote/27847
https://serralvesantiguidades.com/lote/26538
https://serralvesantiguidades.com/lote/26523
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BARCA VELHA 1991 1797

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1991 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

RARO E INVULGAR VINHO DA MADEIRA 1798

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “HENRIQUES & HENRIQUES - MADEIRA - BOAL SOLERA 1898”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Henriques & Henriques, Ld.ª - Funchal - Madeira - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-
se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com sujidade e manchado e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 150 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1799

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “YE WHISKY OF YE MONKS”. A de luxe Scotch Whisky - Donald Fisher Ltd - Edinburgh -
Scotland, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar raro e invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 2000 1800

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 2000 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
13,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 150 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1801

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1933”, de 75cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Vila Nova de Gaia - Porto - Portugal.
Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1802

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “YE WHISKY OF YE MONKS - 12 YEARS OLD”. A de luxe Scotch Whisky - Donald Fisher Ltd -
Edinburgh - Scotland, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar raro e invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27854
https://serralvesantiguidades.com/lote/28018
https://serralvesantiguidades.com/lote/28056
https://serralvesantiguidades.com/lote/27841
https://serralvesantiguidades.com/lote/26491
https://serralvesantiguidades.com/lote/28055
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BARCA VELHA 1995 1803

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1804

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “HUTCHESON & Cº - 1834”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e
engarrafado por: Hutcheson & Cº - Oporto - Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja
servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável, não se conseguindo confirmar correctamente o seu enchimento, devido á densidade do vidro, mesmo
colocando luz forte na garrafa. Rótulo com manchas de oxidação e pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 200 €

GARRAFA DE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1805

Uma (1) garrafa de scotch whisky “TAMDHU - 10 YEARS OLD - SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Product of Scotland 100% Scotch Whisky. Distilled & Bottled By: Tamdhu - Glenlivet
Limited - Distillery - Morayshire - Scotland. Importador exclusivo: A. A. Cálem & Filho Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1995 1806

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1995 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE VINHO MOSCATEL 1807

Uma (1) garrafa de vinho moscatel “MOSCATEL DE SETÚBAL - TORNA VIAGEM”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 18% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: José Maria da Fonseca, Succs - Vinho Generoso engarrafado na Região - Azeitão - Portugal.
Exemplar raro e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
cartão litografado. O vinho “Moscatel” é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado
indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com pequenas manchas, nível ligeiramente abaixo do recomendável e caixa em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 250 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1808

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 43% Vol., from a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, certificado de autenticidade e caixa original em madeira litografada. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27845
https://serralvesantiguidades.com/lote/26544
https://serralvesantiguidades.com/lote/26439
https://serralvesantiguidades.com/lote/27846
https://serralvesantiguidades.com/lote/27995
https://serralvesantiguidades.com/lote/28043
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BARCA VELHA 2000 1809

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 2000 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
13,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 150 €

RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1810

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO VV - NIEPOORT - VERY OLD RESERVE”, aproximadamente de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Niepoort & Cª, Ld.ª - Porto - Portugal. Exemplar raro e invulgar com interesse
para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e etiqueta recortada em cartão litografado omissa. O Vinho do Porto
é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrição frontal com desgastes acentuados, lacre parcialmente partido no topo do lateral direito, não afectando a rolha nem perda de
conteúdo e etiqueta lateral e rótulo do verso omisso. O VV foi criado pelo avô de Dirk Niepoort (Eduard Marius van der Niepoort) no princípio do
século XX. Eduard Marius tinha uma grande paixão e empenho na qualidade e, como tal, quis fazer o melhor tawny do mundo e chamar-lhe
simplesmente VV - Vinho Velho. O lote original era, tal como o novo, feito com base em vinhos pré-filoxéricos, muito concentrado e com "ilimitada
longevidade".

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/27842
https://serralvesantiguidades.com/lote/26501
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