
Catálogo 

Leilão Dezembro 2021 

Leilão de An�guidades 

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





Leilão de Antiguidades 

Arte Sacra, Mobiliário, Pratas e Ouro, Porcelanas, Faianças, Pintura, Vinhos, 

Objectos de Coleccionismo, Biblioteca Heráldica e Genealógica 

Exposição na Leiloeira Serralves 

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

Leilão na Casa dos Arcos da Boavista 

Rua António Aroso, nº65-67 

(junto ao parque da cidade) 

Uso obrigatório de máscara 

1ª Sessão - 14 de Dezembro às 19h00 - Antiguidades
2ª Sessão - 15 de Dezembro às 19h00 - Antiguidades

3ª Sessão - 16 de Dezembro às 15h00 - Bebidas

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) 

Uso obrigatório de máscara 

4ª Sessão - 17 de Dezembro às 15h00 - Canetas 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 14,00%, e sobre a mesma comissão 23% de Imposto de Valor Acrescentado o que perfaz um total de 17,22%, 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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1ª Sessão

Lotes 1 a 408

Terça, 14 de Dezembro às 19:00
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CARAVELA EM FILIGRANA 1

Em prata portuguesa de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Corpo recortado, vazado e serrilhado com casco cavernado,
encimado por três mastros com as respectivas velas hasteadas em balão, decoradas por cruz de cristo esmaltadas em tons de vermelho e branco,
ladeadas por adriças, escoltas e encordoados, assente sobre base repuxada e recortada. Estojo original forrado exteriormente a papel em tons de
verde e interiormente a tecido em tons de branco e veludo em tons de verde. 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: 31,5 gr.
Alt: 8,8 cm

Base Licitação: 25 €

BATENTE DE PORTA 2

Em ferro moldado e patinado, trabalho português do séc. XX. Batente recortado de formato rectangular ao alto de movimento ascendente e
descendente, decorado com caneladuras verticais côncavas lisas e com enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 5 €

GARRAFA LICOREIRA 3

Em vidro translucido moldado e gravado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com motivos de
arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base de formato circular. Rolha facetada de formato piramidal. Sinais de uso.
Alt: 36,5 cm

Base Licitação: 10 €

MEDALHA RELIGIOSA “NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO” 4

Armação em ouro amarelo, sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo esmaltado de formato oval, decorado em vários tons
sobre fundo branco, tendo ao centro a Nossa Senhora da Conceição representada de pé e em vulto perfeito com as mãos sobrepostas sobre o
peito, ladeada por estrelas e crescente de lua, assente sobre nuvens com término em argola de suspensão. Verso com inscrição a negro [Nª Sª da
Conceição].
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: 8,4 gr.
Dim: 4x3,2 cm (Aro)
Dim: 5 cm (Altura total da medalha com a argola se suspensão.

Base Licitação: 50 €

POTE DE TRÊS PERNAS DE GRANDES DIMENSÕES 5

Em ferro fundido, trabalho português do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorado por faixas concêntricas em relevo com duas pegas laterais
recortadas e vazadas, assente sobre três pernas. Tampa de formato circular decorada por rebaixe, encimada por pega recortada e vazada. Sinais
de uso, corrosão do tempo, tampa com falta e defeito no término do bordo e asa central omissa.
Alt: 68 cm
Diâm: 52 cm

Base Licitação: 40 €

PORTA-CARTAS 6

Em madeira de pau-santo maciço com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto com frente
recortada para apoio das respectivas cartas, assente sobre base assutada. Verso com suporte de encartar. Aplicações em prata Portuguesa
recortadas e vazadas com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e inscrição no topo “Dia Feliz”. Sinais de uso e pequena moldura
lateral omissa.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 20 gr.
Dim: 21,8x3x12,3 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24048
https://serralvesantiguidades.com/lote/23129
https://serralvesantiguidades.com/lote/24031
https://serralvesantiguidades.com/lote/23795
https://serralvesantiguidades.com/lote/23133
https://serralvesantiguidades.com/lote/23963
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MATA-BORÃO “ARTE-NOVA” 7

Em madeira de nogueira maciça recortada e patinada a negro com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado,
encimado por placa com monograma gravado, decorada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas com término em
pega repuxada, decorada ao centro por flor em relevo. 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 total: 158,2 gr. (Peso total do mata-borrão com as aplicações em prata)
Dim: 6,3x7,1x12 cm

Base Licitação: 20 €

BRINQUEDO 8

“CARRINHO DE CHÁ” – Em madeira de pinho maciço, recortado, torneado e pintado, trabalho português dos anos 60 / 70. Estrutura geométrica de
formato rectangular ao baixo com tabuleiro e prateleira fixa, assente sobre montantes tubulares com términos em rodízios. Tabuleiro superior com
pegas laterais torneadas de formato tubular. Decoração pintada em tons de branco e vermelho. Sinais de uso, umas das rodas interiores de um dos
rodízios omisso e pequeno defeito na prateleira.
Dim: 28x22x42 cm

Base Licitação: 10 €

TAÇA COM PIRES 9

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpos decorados sobre vidrado com ricos esmaltes em
tons de verde, azul, “rouge de fer” e a ouro sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por faixas concêntricas lisas e de
movimento ondulado, intercaladas por flores e perolados. Reinado de Jiaquing. Sinais de uso e cabelos na taça e no pires.
Alt: 5,5 cm
Diâm: 13,6 cm

Base Licitação: 10 €

BANQUETA COM COXIM 10

Em madeira de castanho maciço, recortado, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Coxim amovível forrado em tecido, decorado ao
centro por cartela, ladeada por volutas em tons de dourado sobre fundo bordeaux. Cintura de linhas abauladas com saiais recortados, decorados
com concheados entalhados, ladeados por enrolamentos e volutas, assente sobre pernas recortadas de boa curvatura, ornadas nos joelhos com
enrolamentos vegetalistas entalhados com términos em pés de garra e bola. Sinais de uso.
Dim: 41,5x36x36 cm

Base Licitação: 15 €

TERRINA COM PLATEAU 11

Em porcelana francesa moldada e relevada, fabrico de Limoges, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular com duas pegas com
términos em enrolamento, encimado por tampa repuxada com pomo em forma de urna, assente sobre plateau repuxado ao centro de formato
circular com duas pegas recortadas e vazadas em voluta. Decoração em vários tons sobre fundo branco com cartelas de formato circular, ornadas
interiormente com motivos florais, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, frisos concêntricos e complementos a ouro mate, pintada à mão. Marca
por carimbo na base [Porcelaine - Limoges Castel - France - Fabriquee et Decoree A Limoges]. Sinais de uso.
Alt: 17 cm
Diâm: 19,2 cm

Base Licitação: 20 €

PRATO 12

Em cristal translucido moldado, relevado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado ao centro por flor estilizada lapidada. Marcado a ácido na base [Atlantis]. Sinais de uso.
Alt: 2,7 cm
Diâm: 18,9 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23943
https://serralvesantiguidades.com/lote/23872
https://serralvesantiguidades.com/lote/24130
https://serralvesantiguidades.com/lote/24161
https://serralvesantiguidades.com/lote/23835
https://serralvesantiguidades.com/lote/23737
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COVILHETE MONOGRAMADO DE BORDO RECORTADO 13

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado de formato oval com caneladuras largas de
movimento côncavo e convexo, decorado ao centro por cartela oval com monograma interior, ladeada por faixas recortadas e enrolamentos
vegetalistas. Aba decorada em tons de vermelho e a ouro sobre fundo branco com faixas entrançadas entre si com enrolamentos vegetalistas e
frisos concêntricos lisos e com caneladuras oblíquas. Verso com inscrição [Banco Comercial Português - 10º Aniversário 1995]. Marcas por carimbo
na base. Sinais de uso.
Marcas Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997 e coroa de prestígio a ouro.
Dim: 3,5x13,5x16,3 cm

Base Licitação: 10 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 14

Em prata e ouro amarelo contrastado, com as respectivas marca de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata), trabalhos portugueses
do séc. XX. Corpos de formato quadrangular de cantos arredondados, decorados com motivos florais em relevo, encimados por pedras em ónix,
interligados por correntes constituídas por elos interligados entre si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800 e 0,833,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 6,3 gr.
Dim: 1,3x1,3 cm

Base Licitação: 20 €

TAÇA FRUTEIRA 15

Em faiança portuguesa moldada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com faixas verticais em tons de azul e
verde sobre fundo branco com escorridos e esponjados estilizados, assente sobre base circular. Sinais de uso, esbeiçadelas na frente e verso,
algumas delas acentuadas e vidrado com defeitos de fabrico.
Alt: 11,8 cm
Diâm: 31,8 cm

Base Licitação: 10 €

J. MENESES (SÉC. XX) 16

“VISTA DO PORTO” – Aguarela sobre papel, com vista parcial da cidade do Porto, com imensos casarios, Torre dos Clérigos e o Rio Douro. Obra
assinada e datado no canto inferior direito [J. Meneses // 91]. Trabalho emoldurado.
Dim: 26,2x20,2 cm (Aguarela)
Dim: 53,4x43,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

GUIZO PARA BEBÉ “TOPÁZIO” 17

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em forma de urso com fio encordoado. 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: 42,5 gr.
Dim: 5,5x5,5 cm (Guizo)
Dim: 11,5 (Altura total)

Base Licitação: 25 €

BINÓCULOS DE TEATRO 18

De fabrico suíço, trabalho do séc. XX. Corpo em metal lacado a negro, revestidos ao centro por percalina em tons de negro. Focagem manual
accionada por roldana dentada que permite as várias hipóteses de focagem. Inscrições “JN Dustrie Genevoise - D´optique - Grand Quai - 10 - Cristal
de Roche”. Estojo original em pele em tons de negro com fecho central em metal dourado, estofado interiormente a tecido em tons de vermelho.
Sinais de uso.
Dim: 7x4,7x11,7 cm (Fechados)
Dim: 8,8x4,7x11,7 cm (Abertos)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23323
https://serralvesantiguidades.com/lote/24344
https://serralvesantiguidades.com/lote/23927
https://serralvesantiguidades.com/lote/23761
https://serralvesantiguidades.com/lote/24250
https://serralvesantiguidades.com/lote/23964
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DOIS PRATOS FENESTRADOS 19

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpos de formato circular,
decorados em vários tons sobre fundo branco com arranjo floral e faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e volutas. Abas fenestradas,
decoradas com enrolamentos vegetalistas e elementos de formato geométrico, pintados á mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Diâm: 20,3 cm

Base Licitação: 10 €

PORTA CARTÕES DE BORDO RECORTADO 20

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo e de covo acentuado, decorado com arranjo floral
em relevo, ladeado por enrolamentos vegetalistas, volutas e padrão geométrico, assente sobre pés recortados e vazados em arame de prata. Sinais
de uso e pequenos 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: 54 gr.
Dim: 1,5x10x17,8 cm

Base Licitação: 25 €

DUAS CAIXAS GUARDA-JÓIAS 21

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular e polilobado, decorados em tons de
azul sobre fundo branco dita “Margão”, com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, formando um desenho repetitivo. Marcadas na base. Sinais
de uso.
Marcas Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 39 em uso 1992-1997.
Dim: 3,5x10,2 cm
Dim: 5,5x7,5x7,5 cm

Base Licitação: 15 €

PALITEIRO 22

Em metal moldado, repuxado e relevado, trabalho português do séc. XX. Corpo tubular em forma de moinho de topo perfurado para colocação dos
respectivos palitos com inscrição em relevo “Palitos”, assente sobre base repuxada e moldurada em dégradé. Frente encimadas por pás de
movimento rotativo. Sinais de uso.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 15 €

TRINCHANTE PARA PEIXE 23

Cabos em prata portuguesa com terminais em metal prateado, trabalho do séc. XX. Cabos recortados, decorados na frente e verso com caneladuras
verticais, enrolamentos vegetalistas em relevo e volutas com términos em cartelas de formato oval, ladeadas por flores em relevo e faixas
esvoaçantes com términos em enrolamento. Terminais recortados e vazados em metal prateado, decorados com peixe, ladeados por enrolamentos.
Estojo original cartão forrado exteriormente a papel em tons de vermelho e interiormente a tecido em tons de branco e a veludo em tons de
castanho. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 22 cm (Garfo de trinchante)
Dim: 24 cm (Faca de trinchante)

Base Licitação: 25 €

QUATRO FRASCOS DE FARMÁCIA 24

Em vidro em tons de azul moldado com tampa de roscar em matéria sintética em tons de negro, fabrico possivelmente do centro vidreiro de Oliveira
de Azeméis, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato rectangular ao alto de cantos arredondados, encimados por faixas concêntricas em
dégradé com términos em rolha de roscar em matéria sintética em tons de negro. Bases com inscrições e numerações em relevo [CV - 220 -121].
Sinais de uso.
Alt: 15,6 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23900
https://serralvesantiguidades.com/lote/24458
https://serralvesantiguidades.com/lote/24548
https://serralvesantiguidades.com/lote/24550
https://serralvesantiguidades.com/lote/24107
https://serralvesantiguidades.com/lote/24008
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PAR DE BRINCOS 25

Em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por travessão tubular, encimado por roseta recortada comtérmino em pérola. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - 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: 1,9 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 0,6 cm

Base Licitação: 100 €

PRATO DE BORDO RECORTADO 26

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco com motivos florais, intercalados por borboletas estilizadas. Aba decorada com reservas em
dégradé com flores interiores sobre fundo geométrico. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no
vidrado do bordo.
Alt: 4 cm
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 10 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO 27

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de vieira, decorada com faixas transversais lisas e de movimento
ondulado com término em pega recortada. 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.
Peso aprox: 58,1 gr.
Dim: 3x14,5x10,4 cm

Base Licitação: 30 €

PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 28

De pequenas dimensões em porcelana moldada, relevada, vazada e pintada, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos bojudos, decorados em
vários tons sobre fundo branco, com motivos de arranjos florais em relevo, ladeados por folhas com términos em enrolamento e complementos a
ouro mate, assentes sobre bases de formato ovalado, pintadas à mão. Sinais de uso e desgastes no ouro.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

TRÊS FRASCOS DE PERFUME 29

Em vidro em tons de azul moldado, recortado e pintado com monture, aros e tampas em prata francesa, trabalho do séc. XIX-XX. Frascos
independentes, de encartar, decorados a ouro com faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas e motivos florais, encimados por aros e rolhas
amovíveis em vidro com términos em tampas bojudas, decoradas ao centro por frisos concêntricos, encimados por enrolamentos vegetalistas e
volutas em relevo. Frascos assentes sobre monture de formato circular, decorada por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas e volutas
em relevo, unidas entre si por caneladuras verticais com términos em enrolamento, ladeadas por grinaldas vegetalistas. Sinais de uso, esbeiçadelas
interiores em todos os frascos e um aro de um dos gargalos omisso.
Contraste: Marcas de garantia da prata francesa do toque 0,950/1000 - “Cabeça de Minerva 1” - Dictionnaire des Poinçons - Emile Beuque, pág. 22 -
fig. 187.
Peso aprox: 80,4 gr.
Alt: 12,3 cm
Diâm: 7,2 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24325
https://serralvesantiguidades.com/lote/23898
https://serralvesantiguidades.com/lote/24254
https://serralvesantiguidades.com/lote/24070
https://serralvesantiguidades.com/lote/23712
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BANDA DE MÚSICA 30

Esculturas em metal dourado moldado e relevado, trabalhos portugueses do séc. XX. Banda constituída por sete (7) músicos, representados de pé e
em vulto perfeitos a tocar instrumentos de sopro, cordas etc. Esculturas assentes sobre plintos, decorados frontalmente com caravelas em relevo e
no verso o escudo português. Sinais de uso e um dos músicos com bombo frontal omisso.
Alt: 8,1 cm

Base Licitação: 10 €

VÁRIAS PEÇAS EM VIDRO 31

“COPO TERMAL” – Em vidro translucido moldado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo espalmado de formato rectangular ao alto com escala
central lapidada com inscrição no verso [Recordação do Gerês - Loja Espanhola]. Sinais de uso.
Alt: 10,4 cm
“COPO PUBLICITÁRIO” – Em vidro translucido moldado, trabalho brasileiro do séc. XX. Corpo decorado ao centro com faixa transversal recortada
com a seguinte inscrição a branco sobre fundo azul “Fonte D. Pedro - Caxambú”. A Fonte Dom Pedro em Caxambu, está em uma pilastra de
mármore encimada pela Coroa Imperial. A fonte D. Pedro II é actualmente considerada a mais importante pelo engarrafamento de sua água. De teor
radioactivo e carbónico e altamente gasosa, é indicada como água de mesa por sua natureza digestiva. Sinais de uso.
Alt: 9,9 cm
“GARRAFA” – Em vidro translucido moldado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com enrolamentos
vegetalistas lapidados. Rolha de formato cónico com a mesma decoração. Sinais de uso, cabelo e bolhas no interior do vidro junto ao gargalo.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 15 €

BENGALA 32

Em madeira patinada, com castão em metal dourado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Castão recortado, decorado com caneladuras em relevo de
movimento oblíquo, formado um padrão parcialmente espiralado. Bengala com ponteira em matéria córnea. Sinais de uso.
Compr: 91,8 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO 33

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XIX. Corpo recortado e parcialmente abaulado de formato triangular, decorado com faixas transversais
lisas e com motivos vegetalistas em relevo, formando um desenho repetitivo. Tampa lateral recortada e perfurada e de movimento ascendente e
descendente para colocação dos respectivos palitos. 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 total aprox: 48 gr.
Dim: 2x2,2x8,5 cm

Base Licitação: 40 €

GUERREIROS 34

Pintura sobre papel de arroz, trabalho chinês do séc. XIX, representando guerreiros em pose de luta. Exemplar ligeira mancha de oxidação no canto
inferior direito. Trabalho emoldurado.
Dim: 12,5x20 cm (Mancha)
Dim: 16x23,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

INVULGAR CANDEEIA DE AZEITE 35

Em metal amarelo moldado e relevado, trabalho português do séc. XX. Fuste de formato cónico invertido, decorado por frisos concêntricos incisos,
encimado por depósito bojudo, ladeado por dois bicos e respectivos apetrechos, assente sobre base repuxada de formato circular. Depósito assente
sobre montante recortado e dentado com sistema rotativo accionado manualmente por veio no verso que permite a inclinação frontal do depósito e
respectivos bicos. Pala recortada de formato rectangular ao baixo, decorada com faixa concêntrica em relevo. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Alt: 34,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24012
https://serralvesantiguidades.com/lote/24381
https://serralvesantiguidades.com/lote/23456
https://serralvesantiguidades.com/lote/23734
https://serralvesantiguidades.com/lote/24057
https://serralvesantiguidades.com/lote/24135
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COLECÇÃO DE TRÊS LAVA-OLHOS 36

Em porcelana e vidro moldado em tons de castanho e translucido, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de vários formatos de bordo
recortado com términos em bases de formato circular e oval. Sinais de uso.
Alt: 5,1 cm (Maior)
Alt: 3,5 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

BOMBONIERE 37

Em cristal translucido moldado e lapidado com aro, tampa e pega em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo decorado
com caneladuras verticais lapidadas, intercaladas entre si por grinaldas com enrolamentos vegetalistas. Aro liso encimado por tampa repuxada com
pomo esférico com término em pega tubular, recortada em voluta. Sinais de uso e desgastes acentuados nas marcas de garantia do aro e da tampa.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 52,6 gr. (Tampa)
Alt: 16,5 cm (Compoteira)
Diâm: 11,5 cm
Dim: 28 cm (Altura total da boleira com a respectiva pega)

Base Licitação: 50 €

BULE 38

Em cerâmica moldada e relevada, trabalho possivelmente europeu do séc. XX. Corpo bojudo em forma de figura masculina, representado de pé e
em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda uma garrafa e com a direita uma taça. Traja smoking com lenço no bolso superior esquerdo com
camisa abotoada, ornada por laçarote. Cabeça amovível. Decoração vidrada e policroma em vários tons. Sinais de uso e pequeno defeito de fabrico
no bordo interior da tampa.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE BOLSO 39

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso, espalmado e parcialmente recortado, encimado por tampa
bojuda de movimento ascendente e descendente, sem decoração. 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: 64,5 gr.
Alt: 9,4 cm

Base Licitação: 40 €

AÇUCAREIRO 40

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em vários tons sobre fundo branco com medalhão central, ladeado por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Tampa repuxada com a
mesma decoração com aleta recortada no bordo para colocação da respectiva colher, encimada por pomo de formato tubular. Pintado á mão. Marca
por carimbo no verso. Sinais de uso.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 10 €

OITO COLHERES DE CHÁ AVULSO 41

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Decorações lisas e com motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e guilhochados.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto e Lisboa de 1887-1937.
Peso total aprox: 130 gr.
Dim: 14 cm (Maior)
Dim: 12,1 cm (Menor)

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24348
https://serralvesantiguidades.com/lote/23707
https://serralvesantiguidades.com/lote/23925
https://serralvesantiguidades.com/lote/24507
https://serralvesantiguidades.com/lote/23896
https://serralvesantiguidades.com/lote/24111
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CAIXA GUARDA-JÓIAS 42

Em charão lacado a negro, pintado e dourado, trabalho oriental do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento
ascendente e descendente com escudete frontal recortado em chapa e chave original. Decoração pintada à mão em vários tons e a ouro sobre
fundo lacado a negro com motivos ornitológicos ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, arvoredo exuberante, junco, pagodes e
figuras em cenas do quotidiano oriental. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 7x16,8x19,5 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇINHA DE PÉ ALTO 43

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo e de covo acentuado, assente sobre
pé repuxado, decorado por friso concêntrico encordoado com término em base quadrangular com inscrições comemorativas incisas. Bordo superior
decorado por friso concêntrico encordoado em relevo. Sinais de uso, base com inscrição possessória e data comemorativa incisa.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 134,6 gr.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 9 cm

Base Licitação: 50 €

CARRIAGE CLOCK 44

Em metal prateado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Caixa de formato arquitectónico com cimalha moldurada, encimada por pega central facetada
com frente e laterais envidraçados, assente sobre base recortada e moldurada. Tampa no verso com puxador torneado de movimento rotativo.
Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual com despertador. Mostrador em cartão em tons de branco com numeração romana a
negro com mostrador de despertador às seis horas e mostrador dos segundos às 12 horas. Relógio com toque de horas e meias horas. Chave
original incorporada no interior da porta do verso. A funcionar. Sinais de uso e desgastes acentuados no prateado do exterior da caixa.
Dim: 15,2x9,5x13 cm (Caixa)
Dim: 17,5 cm (Altura total da caixa e da pega central)

Base Licitação: 15 €

FRASCO DE TOILETE 45

Em vidro translucido moldado, gravado, lapidado e dourado, trabalho da Checoslováquia do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado
com paisagem com casario de formato arquitectónico, ladeado por veado em posição de salto, enrolamentos vegetalistas e padrão geométrico,
formando um desenho repetitivo, faixas e frisos concêntricos a ouro. Sinais de uso.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 15 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 46

Em prata e ouro amarelo contrastado, com as respectivas marca de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata), trabalhos portugueses
do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo, encastoados por ónix e encimados por pedraria translucida lapidada, interligados por correntes
constituídas por elos interligados entre si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800 e 0,833,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 11,6 gr.
Dim: 1,3x1,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23785
https://serralvesantiguidades.com/lote/23716
https://serralvesantiguidades.com/lote/23740
https://serralvesantiguidades.com/lote/24142
https://serralvesantiguidades.com/lote/24346
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SALEIRO 47

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de covo acentuado,
decorado em vários tons sobre fundo branco dita “Folha de tabaco” com folhagens, ladeadas por flor de lótus, enrolamentos vegetalistas, arranjos
florais e friso concêntrico de movimento ondulado. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca: VA – Manufactura a ouro, Mottahedeh - Metropolitan - Museum. of. Art.
Dim: 3,5x8,5x10,7 cm

Base Licitação: 15 €

COLHER DE ARROZ 48

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso sem 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: 109,4 gr.
Dim: 28,9 cm

Base Licitação: 50 €

PORTA GUARDANAPOS 49

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de formato
rectangular ao baixo, encimado por quatro apoios para os respectivos guardanapos, laterais em forma de concha. Decoração policroma em vários
tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e faixas transversais em dégradé. Pintado á mão. Sinais de uso
e ínfima esbeiçadela no vidrado do bordo.
Dim: 9x9,5x17 cm

Base Licitação: 10 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS “ART-DECO” 50

Em prata portuguesa com pega em baquelite em tons de negro, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular, decorado por faixas
concêntricas. Tampa decorada por faixa concêntrica com flores em relevo com pomo circular em baquelite em tons de negro. 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: 116 gr.
Alt: 7 cm
Diâm: 9,1 cm

Base Licitação: 60 €

DECANTER 51

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da Atlantis com gargalo em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de
formato paralelepipédico ao alto com arcos em dégradé lapidados, encimado por gargalo em prata, decorado por faixas concêntricas. Rolha
espalmada de formato circular, lapidada com motivos geométricos. Marcada a ácido na base “Atlantis”. 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: Não se consegue pesar.
Alt: 24,9 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 52

Em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por travessão tubular, encimado por roseta recortada comtérmino em pérola. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - 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: 2,3 gr.
Dim: 1,9x0,7 cm

Base Licitação: 110 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24100
https://serralvesantiguidades.com/lote/24459
https://serralvesantiguidades.com/lote/23893
https://serralvesantiguidades.com/lote/23992
https://serralvesantiguidades.com/lote/24510
https://serralvesantiguidades.com/lote/24210
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TABULEIRO DE BORDO ONDULADO 53

Em madeira de tamarindo maciço e entalhado com partes patinadas a negro e embutidos em osso, trabalho indiano do séc. XX. Corpo de formato
rectangular ao baixo, ricamente entalhado com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas tendo ao
centro cartela oval, decorada com embutidos em osso com motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Laterais com a mesma decoração entalhada
com duas pegas recortadas e vazadas em voluta. Sinais de uso.
Dim: 5,9x36,2x53,2 cm

Base Licitação: 35 €

TESOURA PARA UVAS 54

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado e vazado, decorado com 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: 101 gr.
Dim: 18,2 cm

Base Licitação: 50 €

DOIS APITOS 55

ROSALINA BARAÇA “JUNTA DE BOIS” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico de Barcelos, trabalho
popular português do séc. XX. Junta de bois ladeada por figura feminina, representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão direita uma
vara e com a esquerda apoiada sobre aselha, assente sobre base de formato rectangular ao alto. Decoração policroma em vários tons, pintado á
mão. Assinatura incisa na parte frontal e lateral [ROSALINA BARAÇA]. Sinais de uso, esbeiçadelas na base, um dos chifres e a vara partidos e
colados.
Dim: 15,5x14,7x11,5 cm (Junta de bois)
“GALINHA COM PINTAINHOS” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico de Barcelos, trabalho popular
português do séc. XX. A galinha está representada ao centro, ladeada por pintainhos e volutas. Sinais de uso.
Dim: 10x12x12 cm (Galinha com pintainhos)

Base Licitação: 20 €

MANTEIGUEIRA DE BORDO RECORTADO COM FACA 56

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: 114,2 gr.
Alt: 4,5 cm (Manteigueira)
Dim: 1,5x12,5 cm (Faca)

Base Licitação: 60 €

CAIXA DE PÓ-DE-ARROZ 57

Em vidro doble em tons de castanho e amarelo com monture em metal dourado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular com padrão
em tartaruga, ladeada por monture recortada e vazada em metal dourado, decorado com flores em relevo interligadas entre si por grinaldas
peroladas sobre fundo geométrico. Tampa encimada por bailarina em pose de dança. Sinais de uso.
Alt: 9 cm
Diâm: 9,2 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23875
https://serralvesantiguidades.com/lote/23952
https://serralvesantiguidades.com/lote/23330
https://serralvesantiguidades.com/lote/24112
https://serralvesantiguidades.com/lote/23960
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LAMPARINA 58

Em prata portuguesa com copo amovível em vidro translucido moldado, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada
com volutas em relevo sobre fundo batido, intercaladas por enrolamentos vegetalistas e estrelas recortadas e vazadas, assente sobre base
repuxada 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: 142,9 gr.
Alt:13,5 cm

Base Licitação: 65 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 59

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco
com paisagem fluvial ladeada por juncos, pagodes, motivos ornitológicos, cerca de jardim, arvoredo exuberante, passadiço e figuras em cenas do
quotidiano oriental. Marca incisa na pasta “Wedgwood & Cº” e por carimbo “Staffordshire” na base. Sinais de uso.
Dim: 30,5x38,5 cm

Base Licitação: 25 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 60

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo acentuado. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada por cartelas lisas e
repuxadas, ladeadas por volutas encordoadas, intercaladas entre si por motivos florais e frisos concêntricos perolados, assente sobre pés
recortados. 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: 116,3 gr.
Alt: 1,5 cm
Diâm: 17,2 cm

Base Licitação: 70 €

TRÊS ESCULTURAS DE FIGURADO PORTUGUÊS 61

“APITO/PALITEIRO - BOVINO” – Em barro moldado de monocozedura, fabrico possivelmente de Barcelos, trabalho popular do séc. XX. O bovino
está representado de pé em vulto perfeito, assente sobre base oval, decorada com caneladuras verticais em relevo. Decoração policroma em vários
tons, pintada à mão.Dorso perfurado, para colocação dos respectivos palitos e apito frontal. Assinatura incisa na pasta M.S. Sinais de uso.
Dim: 18,5x6,5x11,5 cm
“MATANÇA DO PORCO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do séc. XX. Decoração
realista e policroma em vários tons, pintada á mão. Sinais de uso, partido e colado.
Dim: 9,5x5,5x12,5 cm
“APITO - MENINO JESUS DEITADO NA MANJEDOURA” – Escultura em barro moldado de monocozedura, fabrico possivelmente de Barcelos,
trabalho popular do séc. XX. Decoração realista e policroma em vários tons, pintada á mão. Apito no verso. Sinais de uso.
Dim: 7x4,2x11,1 cm

Base Licitação: 20 €

SOLITÁRIO 62

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado ao
centro por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct). Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque de 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: 2,5 gr.
Med: 10

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23993
https://serralvesantiguidades.com/lote/23780
https://serralvesantiguidades.com/lote/24489
https://serralvesantiguidades.com/lote/24396
https://serralvesantiguidades.com/lote/24207
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CANECA “STEPHENS” 63

De pequenas dimensões em cristal moldado e lapidado, fabrico da “Stephens”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com
caneladuras lapidadas de movimento oblíquo, formando um desenho repetitivo. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Marcada a ácido na base
“Stephens”. Sinais de uso.
Alt: 18,7 cm

Base Licitação: 15 €

BILHETEIRA E TRÊS SALVAS DE BORDO RECORTADO 64

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX. Fundos lisos de covo acentuado. Abas decoradas com motivos
florais em relevo, enrolamentos vegetalistas, volutas e vasos com arranjos florais. Sinais de uso.
Contrastes: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937. Contraste:
Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 145,4 gr.
Diâm: 15 cm (Maior)
Diâm: 9,5 cm (Menor)

Base Licitação: 70 €

PAR DE CASTIÇAIS 65

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpos de formato circular, decorados com flores em relevo,
ladeadas por enrolamentos vegetalistas, pintados à mão. Sinais de uso e algumas pétalas com faltas e defeitos.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 4,5 cm

Base Licitação: 15 €

PAR DE BRINCOS 66

Em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por travessão tubular, encimado por roseta recortada com término em pérola. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - 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: 2,4 gr.
Alt: 1,9 cm
Diâm: 0,7 cm

Base Licitação: 120 €

PORTA-MOEDAS 67

Armação em metal com aplicações em madrepérola e prata sem marcas de garantia, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval com
abertura frontal, encimado na frente e verso com placas em madrepérola, estando a da frente decorada com aplicações em prata 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.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Dim: 5,5x8,5 cm

Base Licitação: 25 €

CASTIÇAL 68

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso, encimado por taça invertida com copo central embutido que serve de apoio
à vela, ladeado por motivos de arranjos florais em relevo, assente sobre base repuxada de formato circular, moldurada em dégradé. 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: 121,5 gr.
Alt: 14 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23837
https://serralvesantiguidades.com/lote/24194
https://serralvesantiguidades.com/lote/24097
https://serralvesantiguidades.com/lote/24326
https://serralvesantiguidades.com/lote/24051
https://serralvesantiguidades.com/lote/24508


Leilão Dezembro 2021

Página 14 de 296

CINCO PEÇAS EM FAIANÇA 69

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalhos do séc. XX, constituído por: Uma (1) taça de
bordo recortado, um (1) covilhete recortado em forma de concha, duas (2) tigelinhas e um (1) pratinho de bordo recortado. Decorações policromas
em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, apontamentos geométricos, volutas e faixas
concêntricas, pintadas á mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 6x15,5x15,5 cm (Taça de bordo recortado)
Dim: 14x20 cm (Covilhete em forma de concha)
Dim: 4,2x9 cm (Tigelinhas)
Diâm: 11,7 cm

Base Licitação: 15 €

CESTO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 70

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, assente sobre pés esféricos.
Orla recortada e vazada, decorada com caneladuras verticais de formato geométrico. Aba recortada e vazada, decorada com reservas de motivos
florais, ladeada por faixa concêntrica moldurada em dégradé. Bordo recortado, encimado por asa móvel de formato tubular 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: 136,4 gr.
Alt: 4 cm (Cesto)
Diâm: 16 cm
Dim: 16 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel)

Base Licitação: 80 €

CANECA PARA ÁGUA 71

De pequenas dimensões em cristal translucido moldado e pintado a ouro, trabalho europeu do séc. XX. Corpo bojudo, decorado a ouro com motivos
florais e enrolamentos vegetalistas, intercalados entre si por fiadas recortadas com término em faixa concêntrica encordoada. Pega lateral recortada
e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 15 €

DOZE COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇUCAR 72

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos percorridos nas extremidades por finas caneladuras
cinzeladas e peroladas com cartela lisa de formato oval na pega, encimada por ânfora e flores estilizadas cinzeladas. Sinais de uso.
Colheres, sem marcas de garantia & concha de açúcar, só com marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1512 - de Constantino Duarte Cardoso,
registada em 1891 e cancelada em 1914. Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 241,7 gr.
Dim: 12 cm (Colher de chá)
Dim: 14,5 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 80 €

ROSETA DECORATIVA DE PAREDE PARA SUPORTE DE TORNEIRA 73

Em granito esculpido e bujardado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado com flor central esculpida e perfurada ao
centro para a respectiva passagem do cano da água e torneira. Sinais de uso.
Alt: 6 cm
Diâm: 25 cm

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23901
https://serralvesantiguidades.com/lote/24302
https://serralvesantiguidades.com/lote/23722
https://serralvesantiguidades.com/lote/23853
https://serralvesantiguidades.com/lote/24038
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ANEL DE SENHORA 74

Em ouro amarelo sem marcas de contrastaria, trabalho português do séc. XIX-XX. Aro liso percorrido por encordoados, encimado por mesa
recortada e vazada com padrão geométrico, encimada por pedra lapidada em tons de azul. 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: 9 gr.
Med: 13

Base Licitação: 200 €

ALBA (SÉC. XX) 75

“NATUREZA MORTA” – Óleo sobre tela, representando ao centro arranjo floral. Obra assinada no canto inferior esquerdo [Alba • 81]. Trabalho
emoldurado.
Dim: 54,8x45 cm (Óleo)
Dim: 70,8x61,9 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

CORTA CHARUTOS 76

Em prata espanhola com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado
com caneladuras transversais com término em cartela e fiadas peroladas com frente e laterais perfurados para colocação dos respectivos charutos.
Corpo encimado por travessão com placa recortada para apoio de dedo de movimento ascendente e descendente com lâmina interior e inscrições
incisas “Kiehl - Solingen - Pedro Duran”. Marcas de garantia da prata espanhola do toque 0,925/1000 com desgastes acentuados.
Peso total aprox: 120 gr.
Dim: 4,3x15,1 cm

Base Licitação: 100 €

TRÊS PRATOS 77

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpos de formato circular de covo
acentuado, decorados em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro uma borboleta. Aba decorada por faixa concêntrica com enrolamentos
vegetalistas, intercalados por volutas e motivos florais. Pintados á mão. Marcados na base. Sinais de uso, ínfimas esbeiçadelas no vidrado do bordo
e craquelê.
Diâm: 24,5 cm (Maior)
Diâm: 21,9 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

PULSEIRA PARA SENHORA 78

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por
elos batidos interligados entre si, formando um padrão repetitivo. 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: 6,3 gr.
Compr: 19,5 cm

Base Licitação: 150 €

PÚCARO 79

Em cobre moldado e batido, trabalho artesanal português do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, encimado por tampa amovível, encimada ao
centro por aleta que permite o fecho e abertura para a respectiva saída do vapor, assente sobre base circular. Corpo com suporte lateral cravado de
formato cónico com pega em madeira torneada. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23774
https://serralvesantiguidades.com/lote/23450
https://serralvesantiguidades.com/lote/24497
https://serralvesantiguidades.com/lote/23894
https://serralvesantiguidades.com/lote/24456
https://serralvesantiguidades.com/lote/23748
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BILHETEIRA DE GRADINHA 80

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro com ramagens ladeadas por
folhas e enrolamentos vegetalistas com monograma gravado na folha central, assente sobre faixas transversais lisas e guilhochadas. Aba decorada
por faixas concêntricas lisas e finamente estriadas, encimadas com motivos geométricos e perolados incisos, assente sobre pés recortados com
términos em enrolamento. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos florais estilizados, 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: 134 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 16,3 cm

Base Licitação: 100 €

DOIS COPOS TERMAIS 81

“COPO TERMAL” – Em vidro translucido moldado e pintado, trabalho da república checa do séc. XX. Corpo espalmado de formato rectangular ao
alto, decorado em vários tons sobre fundo translucido com as termas de “Lázné Luhacovice - Jnhalatorium”. Pega lateral recortada e vazada em
voluta. Sinais de uso.
Alt: 13 cm
“COPO TERMAL” – Em porcelana moldada, relevada e pintada, trabalho checoslovaco do séc. XX. Corpo espalmado de bordo recortado de
formato rectangular ao alto com pega recortada e vazada em voluta com término em bocal. Decoração frontal a ouro com flores estilizadas e
inscrição [Karlovy- Vary] e no verso um chafariz “Símbolo das termas”. Marca por carimbo na base “Made in Czechoslovakia”. Sinais de uso.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 20 €

PRATO LADEIRO 82

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 “Rouge de fer”, verde, azul e da família rosa, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por
bouquets. Aba decorada por motivos florais, intercalados entre si por faixa de movimento ondulado com términos em enrolamento. Sinais de uso, e
esbeiçadela acentuada no verso do bordo.
Alt: 2,3 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 25 €

CAIXA DE RAPÉ 83

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada
com cartela central, ladeada por faixas recortadas com términos em enrolamento, sobre fundo guilhochado com extremidades recortadas em voluta.
Base decorada com faixas concêntricas estrias, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 133. Contraste da prata do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, Guilherme Guedes Manchilha registada em
1877-1881. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 618 de António Gomes Mendes, registada em 1865 por Vicente Manuel de Moura e Vidal Nº 131 -
Marca de reconhecimento em artefactos e relógios até 1893 e em óculos e similares até 1903.
Peso aprox: 101,7 gr.
Dim: 2,4x4x8,7 cm

Base Licitação: 100 €

PARTE DE FAQUEIRO 84

Pegas recortadas em madeira maciça com terminais em metal prateado, comercializado pela célebre casa “Siècle - Paris”, modelo Palmier,
trabalhos do séc. XX. Esta parte de faqueiro é constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: Doze (12) garfos para carne, doze (12)
facas para carne e doze (12) colheres de sopa. Pegas recortadas em madeira maciça, ladeados por perolados em relevo com terminais em metal
prateado. Exemplares com sacos originais em veludo em tons de negro com inscrição a dourado [Siècle - Paris]. Esta parte de faqueiro é constituída
por trinta e seis peças (36) peças. Em óptimo estado de conservação.
Dim: 21,5 cm (Garfo de carne)
Dim: 24,3 cm (Faca de carne)
Dim: 21,2 cm (Colher de sopa)
Nota: Este faqueiro nunca foi utilizado.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24296
https://serralvesantiguidades.com/lote/24380
https://serralvesantiguidades.com/lote/23944
https://serralvesantiguidades.com/lote/24405
https://serralvesantiguidades.com/lote/23883
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ANEL DE SENHORA 85

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado por
mesa em forma de flor, constituída por faixas concêntricas em dégradé, cravejadas no seu total com (26) vinte e seis diamantes em talhe de
brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimadas no topo por (1) uma safira lapidada.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque de 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: 2,8 gr.
Med: 13

Base Licitação: 200 €

BONECO “BÉBÉ” 86

Corpo e cabeça em “papier-mâché” com braços e pernas articuladas, pintadas em tons de creme, trabalho do séc. XX. Traja baby-grow, encimado
por corpete de desabotoar em tecido em tons de branco, debruado por remates em tons de azul e barrete sobre a cabeça. Sinais de uso, faltas e
defeitos nos dedos das mãos e dos pés.
Alt: 62 cm

Base Licitação: 20 €

PINÇA PARA ESPARGOS 87

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado e vazado, encimado ao centro por roseta em forma de flor com terminais de formato
rectangular de cantos facetados, sendo o superior recortado e vazado e o inferior de covo acentuado. 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: 166,4 gr.
Dim: 4,8x3,7x26 cm

Base Licitação: 100 €

JARRA “ARTE-NOVA” 88

Em em vidro iridescente moldado, fabrico atribuível a Loetz, trabalho da Boémia do séc. XX. Corpo bojudo em tons iridescentes sobre fundo
estilizado, decorado ao centro por flor em relevo em tons de rosa, ladeada por folhagem em tons de verde. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas no
bordo.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 20 €

VITRINA ESTILO INGLÊS 89

Em madeira de mogno maciço, moldurado e entalhado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com tampo moldurado
por rebaixe que acompanha as linhas da caixa, constituída por duas portas frontais envidraçadas, decoradas por aranhas, assente sobre saiais
recortados com término em pés entalhados. Interior forrado a tecido adamascado em tons de vermelho e compartimentado por três prateleiras.
Ferragens em metal dourado com chave original. Sinais de uso.
Dim: 130x30x118 cm

Base Licitação: 50 €

SEIS COLHERES DE SOPA 90

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Cabos parcialmente lisos com decoração dita de “Caninhas” nas extremidades das pegas. 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: 284,3 gr.
Dim: 18,7 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24212
https://serralvesantiguidades.com/lote/24043
https://serralvesantiguidades.com/lote/24498
https://serralvesantiguidades.com/lote/24084
https://serralvesantiguidades.com/lote/24127
https://serralvesantiguidades.com/lote/23852
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POTE DE FARMÁCIA 91

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, encimado por tampa amovível com
pomo esférico. Decoração em tons de laranja sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, faixas
concêntricas e complementos 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.
Alt: 23,5 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 15 €

TABULEIRO DE GRADINHA 92

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado ao centro por flor gravada,
ladeada por grinaldas vegetalistas. Aba decorada por faixa concêntrica com volutas sobre fundo batido, intercalada nas extremidades por
enrolamentos vegetalistas, assente sobre pés recortados com términos em forma de folha. Gradinha recortada e vazada, decorada com folhas de
acanto. Pegas recortadas e vazadas em voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas 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: 162,1 gr.
Dim: 3x13x24,7 cm

Base Licitação: 100 €

QUADRO / CAVALETE COM BANQUINHO “BRINQUEDO” 93

Em madeira recortada, pintada e outros materiais, trabalhos portugueses dos 60/70. Quadro duplo / cavalete com sistema de encartar e imitação de
ardósia ao centro com duas posições de escrita, fixa no topo por aleta em metal cromado e no verso com posição única. Estrutura recortada com
pernas no verso, interligadas entre si por ferragens em metal cromado. Decoração pintada em tons de branco com abecedário e numeração pintada
em tons de vermelho, ladeados por bâmbis e suporte na base para os respectivos paus de giz. Topo encimado por chapa recortada em metal com
inscrição do célebre “Bazar Thadeu - Brinquedos - 245 - Rua Augusta - 247 - Lisboa”. Sinais de uso e pequenos desgastes na policromia.
Dim: 104,5x49,3x75,8 cm (Quadro / cavalete)
Banquinho com assento em madeira maciça de formato circular, pintado em tons de branco, assente sobre estrutura em ferro recortado, moldado e
pintado em tons de branco. Sinais de uso.
Alt: 27 cm (Banco)
Diâm: 18,5 cm (Assento)

Base Licitação: 25 €

MOSTARDEIRA 94

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado com interior em vidro moldado em tons de azul, assente
sobre pernas altas com términos em pés de sapata. Bordo decorado por faixa concêntrica de gordões, encimado por tampa lisa e repuxada de
movimento ascendente e descendente com abertura lateral para colocação da respectiva colher. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Colher
lisa de pequenas dimensões, sem decoração.
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: 152,5 gr.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 8,9 cm

Base Licitação: 100 €

CANECA PARA ÁGUA COM TAMPA 95

Em faiança portuguesa moldada e relevada da fábrica Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em
vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por friso concêntrico e complementos a ouro, assente sobre base
moldurada de formato circular. Tampa recortada com a mesma decoração, encimada por pomo repuxado e moldurado de formato circular. Marca
por carimbo na base [Gilman & Ctª - Sacavém]. Sinais de uso.
Alt: 18,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23743
https://serralvesantiguidades.com/lote/24228
https://serralvesantiguidades.com/lote/23870
https://serralvesantiguidades.com/lote/24119
https://serralvesantiguidades.com/lote/23782
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JARRO DE BORDO RECORTADO 96

Em vidro opalino moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo espalamado de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo
em tons de rosa e branco, com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular, pintado á mão. Pega lateral em
vidro de movimento espiralado. Sinais de uso.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 20 €

ANEL DE SENHORA MEMÓRIA 97

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0.800, trabalho português do séc. XX. Aros lisos, encimados
por fiadas transversais, cravejadas com seis (6) safiras, seis (6) esmeraldas, seis (6) rubis e doze (12) diamantes em talhe de brilhante com cerca de
0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800, usado na contrastaria de Lisboa de 1938-1984. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 4,6 gr.
Med: 8

Base Licitação: 250 €

1/2 SERVIÇO DE CAFÉ 98

Em faiança inglesa moldada, relevada e dourada, fabrico da “Gibson & Sons - Sevres - Davenport”, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá e café
é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Uma (1) cafeteira, uma (1) leiteira, uma (1) taça para açúcar, seis (6) chávenas de
café e seis (6) pires. Corpos decorados a ouro sobre fundo negro dita “Sevres” com faixas concêntricas com volutas interligadas entre si com flores
interiores estilizadas, faixas concêntricas e fiadas peroladas. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Marca por carimbo na base [Gibson &
Sons - Sevres - Davenport]. Sinais de uso.
Alt: 18 cm (Cafeteira)
Alt: 6,5 cm (Leiteira)
Alt: 5 cm (Taça para açúcar)
Alt: 6,5 cm (Chávena de café com o respectivo pires)

Base Licitação: 25 €

BANDEJA DE BORDO RECORTADO 99

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato rectangular, ladeado por faixa concêntrica de
movimento côncavo. Bordo decorado por faixa concêntrica com caneladuras oblíquas em relevo, formando um desenho encordoado repetitivo.
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: 202,2 gr.
Dim: 1,3x18x23,8 cm

Base Licitação: 100 €

TRÊS TACHOS 100

De pequenas dimensões em cobre e latão moldado e batido, trabalhos artesanais portugueses do séc. XX. Corposde formato circular com pegas
laterais cravadas em ferro de formato tubular. Sinais de uso, amolgadelas e um dos tachos com restauros antigos.
Dim: 10x23,5 cm (Tacho maior)
Dim: 6,5x 20,3 cm (Tacho menor)

Base Licitação: 20 €

DECANTER 101

Em cristal translúcido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo espalmado, decorado por caneladuras
verticais, formando um desenho repetitivo. Rolha de formato circular com a mesma decoração. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24075
https://serralvesantiguidades.com/lote/24273
https://serralvesantiguidades.com/lote/23736
https://serralvesantiguidades.com/lote/24230
https://serralvesantiguidades.com/lote/23874
https://serralvesantiguidades.com/lote/23828
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SALVA DE BORDO RECORTADO 102

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas,
interligados entre si. Aba decorada por caneladuras verticais em dégradé de movimento convexo, ladeadas por volutas e enrolamentos vegetalistas
em relevo, encimadas por 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: 268,6 gr.
Diâm: 31 cm

Base Licitação: 110 €

MARIA VASCONCELOS (1916 - ?) 103

“PAISAGEM RURAL” – Técnica mista sobre papel, com vista de caminho, vegetação a florescer, arvoredo exuberante e casarios. Obra assinada
por monograma no canto inferior direito [MV]. Trabalho com moldura em madeira maciça de pau-santo com decoração dita “tremidos”. Ref.
Biog.Michael Tannock. [pág. 179]// Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 72].
Dim: 28x20,5 cm (Técnica mista)
Dim: 42,6x34,6 cm (Moldura)

Base Licitação: 35 €

TAÇA 104

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval e de covo acentuado, decorado por faixas concêntricas lisas em dégradé. Bordo
decorado por friso concêntrico 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: 230,9 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 21,5 cm

Base Licitação: 120 €

POTE COM TAMPA 105

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco dita “Margão",
com motivos de arranjos florais ladeados por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Tampa repuxada com a mesma decoração com pomo
facetado com término em forma em forma de quadra. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 20 €

TAÇA DE BORDO ONDULADO 106

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato bojudo e de covo acentuado, assente sobre base repuxada de formato circular.
Bordo recortado de movimento ondulado. 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: 271,2 gr.
Alt: 8,7 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 120 €

BULE 107

De pequenas dimensões em faiança portuguesa, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários
tons sobre fundo branco com faixa concêntrica com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeadas por faixas e frisos concêntricos. Tampa
repuxada, decorada com faixas concêntricas em tons de azul com término em pomo bojudo. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de
uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23789
https://serralvesantiguidades.com/lote/24157
https://serralvesantiguidades.com/lote/24248
https://serralvesantiguidades.com/lote/24106
https://serralvesantiguidades.com/lote/23706
https://serralvesantiguidades.com/lote/24461


Leilão Dezembro 2021

Página 21 de 296

DECANTER 108

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por
caneladuras verticais lapidadas, formando um padrão repetitivo. Rolha espalmada de formato circular, decorada no bordo exterior com caneladuras
verticais lapidadas, trespassadas por friso concêntrico. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 27,5 cm

Base Licitação: 20 €

PALMATÓRIA 109

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo repuxado de formato circular, encimado ao centro por fuste torneado em dégradé com copo
bojudo decorado por caneladuras verticais, parcialmente oblíquas e arandela circular moldurada qua serve de apoio às velas. Pega lateral recortada
e vazada em voluta, encimada por apoio de dedo. 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: 186,4 gr.
Alt: 8,5 cm
Diâm: 12,3 cm

Base Licitação: 120 €

PAR DE CANDEEIROS DE MESA 110

Em madeira de pau-santo maciço e torneado, trabalhos portugueses do séc. XX. Fuste torneado em forma de fuso, encimado por arandela circular e
copo bojudo que serve de apoio às velas em madeira pintada em tons e bege, assente sobre base torneada e moldurada em dégradé com términos
em pés de bolacha. Electrificados. Sinais de uso e bordo de um dos copos com faltas e defeitos.
Alt: 39,7 cm

Base Licitação: 50 €

ALFINETE DE LAPELA 111

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado de
formato rectangular ao baixo, decorado na parte superior por caneladuras incisas, intercaladas entre si por mesa transversal de formato tubular,
encastoada por (5) cinco pedras lapidadas em tons de branco translucido. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 5 gr.
Dim: 0,3x6,2 cm

Base Licitação: 300 €

PAR DE CANUDOS 112

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato tubular, decorados em vários tons sobre
vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, roxo, verde, rosa e “rouge de fer” com reservas na frente e verso com vistas de jardim, cercas,
pagodes e figuras em cenas do quotidiano oriental, ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos. Reinado de
Quianlong. Sinais de uso, um canudo com o bordo partido e colado e o outro com restauro no bordo e esbeiçadelas.
Alt: 9 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23827
https://serralvesantiguidades.com/lote/24480
https://serralvesantiguidades.com/lote/24136
https://serralvesantiguidades.com/lote/24202
https://serralvesantiguidades.com/lote/24056
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CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 113

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular de covo acentuado, decorado por caneladuras
verticais largas, intercaladas entre si por fiadas verticais peroladas, ladeadas por duplo friso concêntrico perolado, Aba com a mesma decoração,
encimada por motivos de arranjos florais, intercalados por volutas com términos em enrolamento. Asa móvel em arame de prata, encimada no topo
por cartela recortada, ladeadas 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: 300,6 gr.
Alt: 7,5 cm (Cesto)
Diâm: 23,7 cm
Dim: 20 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel)

Base Licitação: 120 €

PRATO 114

Em faiança portuguesa do Norte, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco,
tendo ao centro composição de galo sobre ramagem, ladeado por faixa concêntrica. Aba decorada com esponjados, ladeados por duplo friso
concêntrico. Sinais de uso.
Diâm: 35,7 cm

Base Licitação: 20 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 115

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por volutas intercaladas por
motivos florais e enrolamentos vegetalistas cinzelados, tendo ao centro monograma gravado. Aba decorada com enrolamentos vegetalistas
cinzelados, intercalados por motivos geométricos de formato piramidal, ladeados por duplo friso guilhochado, assente sobre pés recortados e
vazados com términos em enrolamento. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada por faixa concêntrica geométrica, encimada 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. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1941 de João Joaquim Monteiro, registada em 1887, transferida para Monteiro & Filhos em 1949 etc…
Peso aprox: 140,9 gr.
Alt: 2,3 cm
Diâm: 14,7 cm

Base Licitação: 120 €

TRAJES REGIONAIS “VENDEDEIRA DE FLORES - LISBOA” 116

Escultura em porcelana desvidrada e polida (biscuit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada
de pé e em vulto perfeito com a mão direita sobre a anca, segurando sobre a cabeça um cesto encanastrado com flores em relevo, apoiado com a
mão esquerda, assente sobre base recortada. Sinais de uso. Marca incisa na base.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 20 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 117

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo decorado ao centro por cartela recortada e gravada com monograma possessório, ladeado
por motivos florais e enrolamentos vegetalistas, assente sobre pés recortados. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com flores estilizadas,
ladeadas 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: 186 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24454
https://serralvesantiguidades.com/lote/23906
https://serralvesantiguidades.com/lote/24294
https://serralvesantiguidades.com/lote/23726
https://serralvesantiguidades.com/lote/24490
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MÓVEL BAR 118

Em madeira recortada, vazada, entalhada, lacada e dourada, trabalho Português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com duas portas
almofadadas, utilizadas como elementos decorativos, ladeadas por pilastras verticais entalhadas, assente sobre trempe e pernas recortadas de boa
curvatura, ornadas nos joelhos por enrolamentos vegetalistas entalhados, interligadas entre si por saiais recortados, vazados, decorados na frente e
laterais com florões, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas entalhados com términos em pés de enrolamento. Decoração lacada em tons
de bordeaux e dourado. Interior lacado e compartimentado por duas prateleiras de frente recortada com costas e base em espelho. Electrificada.
Escudetes recortados e vazados em metal dourado com chave original. Sinais de uso e pequenos defeitos no lacado.
Dim: 164x98,5x48,5 cm

Base Licitação: 75 €

PENDENTE 119

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo recortado e
vazado em forma de coração, encastoado por ametista lapidada, encimada ao centro por cartela oval, cravejada com pedraria em tons de branco
translucido com término em argola de suspensão, recortada em forma de enrolamento vegetalista. 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: 6,4 gr.
Dim: 2,1x2,1 cm (Pendente)
Dim: 3 cm (Altura total)

Base Licitação: 300 €

BALANÇA PARA PESAR CARTAS 120

Em ferro e latão recortado, moldado e pintado com escala “JMAZ”, trabalho possivelmente alemão do séc. XX. Estrutura de formato elíptico em ferro
pintado em tons de negro, encimado por volutas recortadas, unidas entre si por arco esmaltado em tons de branco com escala de gramagem até 50
gr em tons de negro. Topo encimado por prato em latão para suporte das respectivas cartas de movimento ascendente e descente que acciona o
peso circular “pêndulo” do verso e respectivo ponteiro indicador de gramagem, pintado em tons e vermelho. Inscrição frontal incisa [JMAZ e no verso
- D.R.G.M.]. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Dim: 17x8x10,5 cm

Base Licitação: 20 €

CONJUNTO DE SALEIRO E PIMENTEIRO 121

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Fuste tubular com término em forma de argola, assente sobre base oval moldurada com términos
em pés espalmados de formato circular. Base encimada por corpos lisos de formato bojudo, encimados por tampas repuxadas e perfuradas. 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: 215,3 gr.
Dim: 15x9,5x13 cm (Base)
Alt: 8,2 cm (Saleiro e pimenteiro)

Base Licitação: 130 €

DECANTER 122

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato cónico, decorado com enrolamentos
vegetalistas estilizados, formando um padrão repetitivo. Rolha translucida recortada e espalmada. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 38,5 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23320
https://serralvesantiguidades.com/lote/24286
https://serralvesantiguidades.com/lote/24003
https://serralvesantiguidades.com/lote/24505
https://serralvesantiguidades.com/lote/23724
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CÁLICE 123

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo bojudo de covo acentuado, decorado exteriormente por flores estilizadas, ladeadas por
enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados incisos, assente sobre fuste torneado em forma de balaústre com término em base repuxada de
formato circular com a mesma decoração, moldurada em dégradé. 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: 213,9 gr.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 130 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 124

Em porcelana moldada, relevada, recortada e vazada, fabrico da “AK - Kaiser - W. Germany”, trabalho alemão doséc. XX. Corpo de formato
rectangular ao baixo de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro um cesto encanastrado com frutas e parras,
ladeadas por friso concêntrico a ouro de movimento ondulado, encimado por faixas oblíquas, intercaladas entre si por flores estilizadas. Aba
repuxada, decorada com medalhões convexos com a mesma decoração, ladeados por concheados em relevo, ornatos e complementos a ouro
mate. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Marca por carimbo na base [Ak - Kaiser - W - Germany - Mussette - Dekor: K. Mosser]. Sinais
de uso.
Dim: 6,5x28,5x40,2 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA ½ MEMÓRIA 125

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por mesa recortada e vazada com caneladuras verticais, cravejadas no seu total com cinco (5) diamantes em talhe de brilhante com cerca
de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco 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: 3 gr.
Med: 14

Base Licitação: 250 €

SUPORTE PARA GARRAFA DE VINHO 126

Em casquinha, trabalho possivelmente português do séc. XX-XXI. Corpo em arame de formato rectangular ao baixo com trabalho encanastrado,
formando um desenho repetitivo, encimado junto ao gargalo por encordoados em relevo. Pega tubular, recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Dim: 22,5x11,2x23 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA SALADEIRA 127

Em cristal translucido moldado, facetado e pintado a ouro, trabalho europeu do séc. XX. Corpo facetado de formato circular e de covo acentuado,
ricamente decorado a ouro com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, intercalados entre si por fiadas recortadas com término em faixa
concêntrica encordoada. Sinais de uso.
Alt: 9,1 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 20 €

COPO DE PÉ ALTO 128

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Copo decorado por caneladuras verticais recortadas, lisas e estriadas, intercaladas por fiadas
peroladas em relevo sobre fundo batido, assente sobre pé repuxado, decorado com faixas concêntricas de movimento ondulado sobre fundo batido
com término em base circular moldurada. 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: 236,5 gr.
Alt: 18,3 cm

Base Licitação: 140 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24509
https://serralvesantiguidades.com/lote/23840
https://serralvesantiguidades.com/lote/24321
https://serralvesantiguidades.com/lote/23838
https://serralvesantiguidades.com/lote/23713
https://serralvesantiguidades.com/lote/24251
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TERRINA 129

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica de Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato rectangular de cantos
facetados com duas pegas laterais, encimado por tampa com pega central, recortada e vazada em voluta. Decoração vidrada em tons de verde
sobre fundo branco, representando na frente e verso paisagem fluvial com barcos, casa senhorial, torreões e escultura de cavaleiro sobre plinto,
ladeado por arvoredo exuberante e partes de coluna arquitectónica partida. Faixas exteriores e interiores com motivos de arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas e friso de movimento ondulado. Marca por carimbo na base [Fábrica de Louça de Sacavém]. Sinais de uso, cabelos na
base e no interior da tampa e restauros.
Dim: 21x19x28,2 cm

Base Licitação: 20 €

BISCOITEIRA 130

Em faiança moldada, relevada e pintada com armação em metal prateado “WMF”, trabalho possivelmente alemão do séc. XX. Corpo recortado de
formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente com término em pega central, recortada e vazada em voluta.
Decoração policroma em tons de cinza sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas estilizados, ladeados por faixas concêntricas. Monture em
metal prateado com marcas incisas [WMF] com fecho central. Inscrição incisa na base e numeração - DECOR - 2265 - EHSM. Sinais de uso.
Dim: 11,3x16x25 cm (Biscoiteira)
Dim: 16,5 cm (Altura total da biscoiteira com a respectiva pega)

Base Licitação: 30 €

CAIXA CIGARREIRA 131

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado com faixas transversais guilhochadas, formando um
padrão repetitivo. Tampa com a mesma decoração de movimento ascendente e descendente com fecho central em relevo em forma de travessão.
Interior forrado a madeira. 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 total aprox: 238,4 gr.
Dim: 3x8x10 cm

Base Licitação: 140 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 132

Escultura em matéria sintética com base em madeira de pau-santo maciço e torneado, trabalho do séc. XX. A figura está representada crucificada
com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito com barbas e longos cabelos ondulados, caindo em madeixas soltas sobre as costas e os
ombros. Cendal esvoaçante sobre a anca com drapeados e dobras turgidas, preso por nó de laçada com ponta pendente sobre a perna esquerda e
pés sobrepostos. Escultura aplicada em cruz de formato tubular em matéria sintética, assente sobre base em madeira de pau-santo maciço e
torneado, decorada por finas molduras em dégradé com término em pés de bolacha. Base com chapa em metal com a seguinte inscrição [A. A.
Estrella - Esculptor - Porto - 5 - Bonjardim - 8]. Sinais de uso.
Alt: 38 cm

Base Licitação: 40 €

BOMBONIERE 133

Em vidro translucido moldado, gravado, lapidado e dourado, trabalho da Checoslováquia do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado
com paisagem com casario de formato arquitectónico, ladeado por veado, enrolamentos vegetalistas e padrão geométrico, formando um desenho
repetitivo, faixas e frisos concêntricos a ouro. Tampa com a mesma decoração, encimada por pomo esférico. Sinais de uso e ínfimas esbeiçadelas
no bordo interior do bordo da tampa.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24361
https://serralvesantiguidades.com/lote/24007
https://serralvesantiguidades.com/lote/24241
https://serralvesantiguidades.com/lote/24163
https://serralvesantiguidades.com/lote/24143
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BILHETEIRA 134

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados e vazados com términos em
enrolamento. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com cartelas ovais lisas, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas,
ladeadas por volutas intercaladas entre si por concheados em relevo. Sinal de uso, aba com restauros antigos e centro com opado junto á aba.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 282,5 gr.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 30 cm

Base Licitação: 140 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 135

“APITO/ PALITEIRO - BICHO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do séc. XX. A
figura está representada de pé em vulto perfeito de boca aberta com a cauda recortada em forma de pega, assente sobre base recortada.
Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Dorso perfurado para colocação dos respectivos palitos e apito lateral. Escultura não assinada,
Sinais de uso e desgastes na policromia.
Dim: 12,5x5,6x8 cm

Base Licitação: 25 €

LUÍS FERREIRA (1909-1994) 136

PORTA-CARTÕES - Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de folha, decorada com finas caneladuras 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 - Vidal Nº
5022 de Venâncio Pereira, Ld.ª, registada em 1976 e marca de Luís Ferreira [LF].
Peso aprox: 154,5 gr.
Dim: 4,8x14x20,5 cm

Base Licitação: 140 €

CARLOS TRINDADE (1957) 137

“AO CAIR DA NOITE” – Óleo sobre tela, com vista de paisagem ao anoitecer. Obra assinada, datada e o título da obra no verso da tela [CARLOS
TRINDADE // 1990] ? “AO CAIR NA NOITE”. Moldura em madeira lacada em tons de azul e branco.
Dim: 22x19 cm (Óleo)
Dim: 36,8x33,2 cm (Moldura)
Nota: Carlos Alberto de Matos Trindade – Nasceu no Porto, em 1957. Licenciado em Artes Plásticas/Pintura pela FBAUP (1981). Doutorado pela
Universidade de Vigo (Departamento de Escultura, 2014), com a tese "Arte e Memória. Desenvolvimentos e derivações sobre o conceito de memória
e sua contribuição à prática artística". Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2009-2012). Desde 1982, exerce actividades
docentes nos Cursos Superiores Artísticos da ESAP, de que foi um dos fundadores, tendo ocupado diversos cargos. Enquanto artista plástico,
começou a expor em 1978: realizou 5 exposições individuais e participou em mais de 150 colectivas, em Portugal e no estrangeiro, estando
representado em algumas colecções públicas e privadas. Entre 1976 e 1981 trabalhou em Cinema de Animação, incluindo dois filmes subsidiados
pelo Instituto Português do Cinema, produzidos por Cinematógrafo- colectivo de intervenção, do qual foi um dos fundadores. Em 2015 recomeçou a
trabalhar em cinema, tendo realizado entretanto duas curtas-metragens apresentadas em alguns Festivais de cinema no estrangeiro. Ref. Biog.
Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 299].

Base Licitação: 40 €

PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 138

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado,
encimado no topo por um (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct) cada. Pendente recortado e vazado em forma de flor, cravejado
ao centro por um (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct) cada, ladeado por fiadas concêntricas, cravejadas no seu total com
catorze (14) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco 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 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 1 cm

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24259
https://serralvesantiguidades.com/lote/24394
https://serralvesantiguidades.com/lote/24292
https://serralvesantiguidades.com/lote/23758
https://serralvesantiguidades.com/lote/24328
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FRASCO DE PERFUME 139

Em porcelana moldada, recortada e pintada com aro, tampa e corrente de suspensão em metal dourado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo
recortado, decorado em vários tons sobre fundo azul, tendo ao centro reserva compaisagem e casal em cenas galantes, ladeados porvolutas
eenrolamentos vegetalistas. Gargalo encimado por tampa de movimento ascendente e descendente com rolhainterior em vidro com términoem
corrente de suspensão. Sinais de uso.
Dim: 6,3x3,5 cm (Frasco de perfume com a respectiva tampa)
Dim: 10 cm (Frasco de perfume com a respectiva corrente de suspensão)

Base Licitação: 30 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 140

Em cristal doblé em tons de vermelho e branco translucido, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos decorados por
caneladuras verticais lapidadas, assentes sobre fustes facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 14,9 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE PAREDE DE BORDO RECORTADO 141

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de covo acentuado e de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica com volutas em relevo,
interligadas entre si, encimadas por caneladuras verticais de movimento côncavo, intercaladas por concheados e enrolamentos vegetalistas em
relevo. Aba de movimento ondulado, encimada por volutas, intercaladas entre si por enrolamentos vegetalistas e concheados. 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: 353,5 gr.
Diâm: 33,5 cm

Base Licitação: 150 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 142

Em porcelana moldada, relevada e pindada da fábrica “Artibus - Aveiro”, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e vazado, ricamente decorado em
vários tons sobre fundo branco, com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, complementos e ornatos a ouro mate,
assente sobre pé recortado, pintada à mão. Topo ornado com parras e cachos de uvas em relevo, decorados com complementos a ouro. Marca por
carimbo na base.
Sinais de uso.
Alt: 26,3 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 143

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de fundo liso e de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com
medalhões em relevo com gazelas interiores em pose de corrida em vulto perfeito. Bordo recortado e vazado com padrão geométrico estilizado,
formando um desenho 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: 302,8 gr.
Diâm: 28,5 cm

Base Licitação: 150 €

TAÇA SALADEIRA DE BORDO RECORTADO 144

Em cristal translucido moldado, recortado e lapidado, fabrico da “Orrefors”, trabalho sueco do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo
acentuado, decorado por caneladuras verticais largas de topo recortado, intercaladas por faixas verticais lapidadas. Inscrições incisas na base.
Sinais de uso.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 26,8 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24053
https://serralvesantiguidades.com/lote/23821
https://serralvesantiguidades.com/lote/23790
https://serralvesantiguidades.com/lote/24071
https://serralvesantiguidades.com/lote/24191
https://serralvesantiguidades.com/lote/23735
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ANEL DE SENHORA 145

Em ouro branco e amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX e XX-XXI.
Aro triplo de encartar, encimados no topo três (3) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cigarra - Marca de garantia do ouro branco 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 e Cabeça
de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,5 gr.
Med: 19

Base Licitação: 300 €

RELÓGIO DE CUCO 146

De pequenas dimensões em várias madeiras patinadas com partes maciças e folheadas, recortadas e entalhadas de fabrico possivelmente
português, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de gaiola, decorada na parte frontal com aplicações entalhadas em forma de tronco, encimados por
folhagens. Topo ornado por troncos e folhagens, encimados por um pássaro em vulto perfeito ao centro. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda e dois pesos em forma de pinha. Mostrador em matéria sintética com numeração romana e ponteiros recortados, pintados em
tons de branco. A funcionar.
Sinais de uso.
Dim: 23x16,7x14 cm

Base Licitação: 35 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 147

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato côncavo e centro repuxado. Bordo recortado, encimado por faixa perolada 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: 280 gr.
Alt: 3,9 cm
Diâm: 23,9 cm

Base Licitação: 150 €

TRAVESSA DE GRANDES DIMENSÕES 148

Em faiança europeia moldada e recortada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de azul
sobre fundo branco, tendo ao centro paisagem fluvial com pagodes, ladeados por passadiço, elementos arquitectónicos, junco com figuras europeias
e orientais em cenas do quotidiano. Aba decorada com reservas ornadas com figuras em cenas do quotidiano, intercaladas por borboletas, motivos
de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Inscrição no verso [ Beauties China - Chlang Nan]. Sinais de uso e pequeno cabelo no vidrado do
bordo.
Dim: 44,5x56 cm

Base Licitação: 40 €

ANEL DE SENHORA 149

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, cravejada com quatro (4) rubis lapidados, intercalados entre si por seis (6) diamantes em talhe de brilhantes com cerca de
0,02 (ct) cada. 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 desde 1985-2020.
Peso total aprox: 3,2 gr.
Med: 22

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24270
https://serralvesantiguidades.com/lote/24109
https://serralvesantiguidades.com/lote/24298
https://serralvesantiguidades.com/lote/23776
https://serralvesantiguidades.com/lote/24516
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POTE DE FARMÁCIA 150

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, encimado por tampa amovível com
pomo esférico. Decoração em tons de verde, negro, vermelho e laranja sobre fundo branco com fenix e dragões em vulto perfeito, ladeados por
flores estilizadas, enrolamentos vegetalistas, faixas concêntricas e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 23 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 25 €

CARAVELA EM FILIGRANA 151

Em prata portuguesa dourada de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Corpo recortado, vazado e serrilhado com casco cavernado,
encimado por três mastros com as respectivas velas hasteadas em balão, decoradas por cruz de cristo esmaltadas em tons de vermelho e branco,
ladeadas por adriças, escoltas e encordoados, assente sobre base repuxada e 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: 177,2 gr.
Alt: 20,8 cm

Base Licitação: 150 €

CANECA COM TAMPA 152

Em vidro em tons de rosa soprado e moldado com partes foscas e translucidas, pintado e dourado com armação em estanho e tampa recortada em
metal prateado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado ao centro com arranjo floral, ladeado por enrolamentos
vegetalistas a ouro e faixa concêntrica com enrolamentos e volutas em tons de branco, pintada à mão. Pega lateral recortada e vazada em voluta,
encimada por tampa em metal prateado de movimento ascendente e descendente com término em pomo recortado. Sinais de uso.
Alt: 28 cm (Caneca)
Dim: 32 cm (Caneca com a respectiva tampa e pomo)

Base Licitação: 25 €

PAR DE PRATOS DE ABA FENESTRADA 153

Em faiança portuguesa moldada, recortada e vazada, produção da fábrica do Campolide - Lisboa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular
de covo acentuado, decorados em vários tons sobre fundo branco com flor ao centro, ladeada por grinaldas vegetalistas, intercaladas por motivos de
arranjos florais, encimadas por laçarotes. Abas fenestradas, formando um padrão geométrico estilizado repetitivo. Marca por extenso a azul
[Campolide]. Sinais de uso.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 19,3 cm

Base Licitação: 20 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 154

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Bordo recortado, encimado por faixa concêntrica
gravada em relevo com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalista e 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: 291,3 gr.
Diâm: 30,7 cm

Base Licitação: 160 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24080
https://serralvesantiguidades.com/lote/24046
https://serralvesantiguidades.com/lote/23720
https://serralvesantiguidades.com/lote/23945
https://serralvesantiguidades.com/lote/24483
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MESA-DE-CABECEIRA DE TORCIDOS E TERMIDOS 155

Em madeira de pau-santo maciço, trabalho português do séc. XX. Tampo de linhas direitas e de frente recortada, encimado por moldura, decorada
com torcidos e tremidos e espelho central, ladeado por colunas espiraladas, encimadas por pináculos torneados. Corpo constituído por gaveta
superior e porta frontal, ladeada por colunas espiraladas, assente sobre montantes espiralados e quadras de intercepção com término em pés
torneados. Interiores malhetados em madeira de castanho. Ferragens torneadas com pingentes recortados e vazados em metal dourado. Sinais de
uso, fissuras nas junções das madeiras do tampo e das ilhargas e quadra de uma das colunas frontais omissa.
Dim: 104,5x35,8x38,2 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 156

Em charão lacado a negro e dourado, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e
descendente com espelho de encartar e três gavetas frontais. Tampa decorada em vários tons sobre fundo negro com reserva ornada interiormente
com faisão assente sobre uma das patas em vulto perfeito em posição de observação, ladeado por motivos florais e enrolamentos vegetalistas.
Laterais com aves em voo perfeito, ladeados por rochedos e enrolamentos e motivos de arranjos nas frentes das gavetas. Sinais de uso.
Dim: 15,8x20x15 cm (Fechado)
Dim: 31,2x20x15 cm (Aberto)

Base Licitação: 25 €

VOLTA DE SENHORA 157

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 batidos interligados entre si, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 6 gr.
Compr: 48,7 cm

Base Licitação: 330 €

JARRA “TOMÉ” 158

Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo facetado de formato bojudo. Decoração a sépia sobre fundo branco,
dita “Imari” com vista de jardim ornado por cercas, ladeadas por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Alt: 29,7 cm

Base Licitação: 25 €

BARCO RABELO 159

Em filigrana de prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Estrutura cavernada de fundo chato e sem quilha, seguindo as normas de um modelo
original com vela hasteada, ladeada por adriças, roldanas e encordoados com pipos em madeira, sobrepostos no interior e leme comprido na poupa.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 224 gr.
Dim: 22,5x15x29 cm

Base Licitação: 160 €

PRATO 160

Em faiança portuguesa do norte, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em tons de rosa e azul sobre
fundo branco com flores e escorridos estilizados. Sinais de uso, cabelo e esbeiçadelas no vidrado do bordo, uma delas mais acentuada.
Alt: 5,9 cm
Diâm: 30,7 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23865
https://serralvesantiguidades.com/lote/24141
https://serralvesantiguidades.com/lote/24514
https://serralvesantiguidades.com/lote/23825
https://serralvesantiguidades.com/lote/24404
https://serralvesantiguidades.com/lote/23715
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NOVE CÁLICES DE PÉ ALTO 161

Em cristal doblé em tons esverdeados e vermelho, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos decorados por volutas
lapidadas com flores estilizadas em dégradé, ladeados por enrolamentos vegetalistas e padrões geométricos estilizados, assentes sobre fustes
facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 14,9 cm

Base Licitação: 30 €

CAIXA CIGARREIRA 162

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato rectangular ao baixo. Tampa de movimento ascendente e descendente com fecho
central em relevo em forma de travessão. Interior forrado a madeira. 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 total aprox: 284,6 gr.
Dim: 3,3x8x12 cm

Base Licitação: 160 €

½ FAQUEIRO 163

Pegas recortadas em matéria sintética em tons de negro com terminais em metal prateado, comercializado pela célebre casa “Siècle - Paris”,
trabalhos do séc. XX. Este ½ faqueiro é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Seis (6) garfos de carne, seis (6) facas de
carne, seis (6) colheres de sopa, seis (6) garfos de sobremesa, seis (6) facas de sobremesa, seis (6) colheres de sobremesa, seis (6) colheres de
chá, um (1) conjunto para salada, uma (1) espátula para queijo e uma (1) faca para manteiga. Cabos recortados em matéria sintética em tons de
negro com terminais em metal prateado. Este ½ faqueiro é constituído por quarenta e seis (46) peças. Em óptimo estado de conservação.
Dim: (Garfo de carne)
Dim: (Faca de carne)
Dim: (Colher de sopa)
Nota: Este ½ faqueiro nunca foi usado.

Base Licitação: 50 €

CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 164

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado por faixas
concêntricas lisas, peroladas e com padrão encanastrado, assente sobre base repuxada e moldurada de formato circular. Aba decorada por
caneladuras verticais recortadas e vazadas em dégradé, intercaladas por enrolamentos vegetalistas, encimadas por cartelas lisas e recortadas de
movimento convexo, intercaladas por medalhões com flores em relevo. Asa móvel em arame de prata, moldada e recortada, encimada no topo por
cartela oval, decorada com volutas em relevo 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: 399,7 gr.
Alt: 9,7 cm
Diâm: 29 cm
Dim: 30 cm (Altura total do cesto com a asa móvel)

Base Licitação: 160 €

½ SERVIÇO DE CAFÉ 165

Em porcelana moldada e relevada, fabrico da “S. P - Coimbra”, trabalhos do séc. XX. Este serviço é constituído pelas seguintes peças: Cafeteira,
açucareiro, leiteira, seis chávenas de café e seis pires. Corpos de formato bojudo, decorados a ouro sobre fundo branco com faixas concêntricas
ornadas por caneladuras verticais, encimadas por argolas, formando um desenho geométrico repetitivo. Marcas por carimbo na base.
Alt: 19 cm (Cafeteira)
Alt: 10 cm (Leiteira)
Alt: 9 cm (Açucareiro)
Alt: 6,5 cm (Chávena de café com os respectivo pires)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23820
https://serralvesantiguidades.com/lote/24240
https://serralvesantiguidades.com/lote/23881
https://serralvesantiguidades.com/lote/23773
https://serralvesantiguidades.com/lote/24432
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ANEL DE SENHORA 166

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa oval, percorrida por fiadas cravejadas no seu total com desaseis (16) diamantes em talhe de brilhante, tendo dois (2) cerca de 0,10 (ct)
cada, doze (12) com cerca de 0,05 (ct) cada, dois (2) com cerca de 0,02 (ct) cada e ao centro uma (1) esmeralda lapidada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800/1000, usado na contrastaria de Lisboa de 1938-1984. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 5,2 gr.
Med: 15

Base Licitação: 350 €

JARRA “VAL ST LAMBERT” 167

Em cristal doble em tons de verde e branco, moldado e lapidado, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado com motivos
geométricos lapidados, formando um padrão repetitivo. Marcada na base por extenso (Val St Lambert). Sinais de uso.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 30 €

LOTE DE TALHARES AVULSO E PORTA-CARTÕES EM PRATA 168

“TALHERES SOLTOS” – Em prata portuguesa, trabalhos do fim do séc. VIII, princípios do séc. XIX-XX e XX-XXI. Este lote é constituído pelas
seguintes peças que passamos a descrever: Dois (2) garfos de carne, três (3) facas de carne e três (3) colheres de sopa. Corpos decorados com
caneladuras incisas em dégradé com término em cartela de formato oval. Sinais de uso e desgastes nas marcas de garantia.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - P-17A. Contraste da prata de ensaiador do Porto não identificado, do toque mínimo de
0,750/1000, datável de fim do século XVIII, princípio do séc. XIX. Marca de ourives - Fernando Moitinho de Almeida - P-453A. Marca de Ourives do
Porto, atribuível a Manuel José Dias Ferreira com registo de menores dimensões para o ouro na Confraria de Santo Elói em 1787.11.21, ourives
este já citado em 1770. Conhecida com contraste P-17A, datável do último quartel do séc. XVIII.
“QUATRO COLHERES E CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX e XIX-XX. Corpos decorados com
caneladuras verticais incisas, fiadas peroladas e dita de “Caninhas”.
Contraste: Porto coroa do séc. XIX, do toque mínimo de 0,750/1000. Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833/1000,
usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
“PORTA-CARTÕES” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval, decorado no bordo por frisos concêntricos em
dégradé. Sinais de uso, defeitos e amolgadelas.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 500 gr.
Dim: 19,5 cm (Garfos de carne)
Dim: 25 cm (Facas de carne)
Dim: 19,5 cm (Colheres de sopa)
Dim: 13 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 180 €

CARMEZIM (1937) 169

“AMARGO PAN NUESTRO DE CADA DIA” – Óleo sobre tela, representando ceifeira em cenas do quotidiano, ladeada por menina. Obra assinada
e datada no canto superior direito [Carmezim // 85]. Verso da grade na parte superior, com a inscrição do título da obra “AMARGO PAN NUESTRO
DE CADA DIA”. Trabalho com moldura em madeira lacada a negro e passepartout revestido a linho em tons de creme-escuro.
Dim: 61,1x50 cm (Óleo)
Dim: 80x69 cm (Moldura)
Nota: Maria José Carmezim Rabaça – Nasceu em Porto Antigo em 1937 e viveu em Resende desde os 18 meses até aos 12 anos. Licenciada pela
Escola Superior de Belas Artes do Porto. Em 1969 rumou até Espanha por motivos pessoais onde reside desde então, optando por uma carreira
artística dedicada à pintura que a lançou no concorrencial mundo artístico madrileno e internacional. Desde 1981 esta artista tem vindo a realizar e a
participar em exposições individuais e colectivas um pouco por todo o mundo tendo sido galardoada e premiada diversas vezes.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24275
https://serralvesantiguidades.com/lote/23937
https://serralvesantiguidades.com/lote/24460
https://serralvesantiguidades.com/lote/23762
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PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 170

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX-XX. Brincos
recortados em forma de ramagem estilizada, cravejados com pedraria em tons de branco translucido e quatro (4) safiras em talhe de navete.
Pendentes recortados de formato oval, cravejados ao centro por duas (2) safiras em talhe de navete, ladeadas por fiadas concêntricas, cravejadas
com pedraria translucida em tons de branco. 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: 5,8 gr.
Dim: 2,4x0,8 cm

Base Licitação: 350 €

FRASCO DE CHÁ 171

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de topo recortado, decorado em todas as faces em tons de
azul sobre fundo branco dita “Margão” com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, formando um desenho repetitivo. Tampa de formato circular,
decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e arranjo floral no topo. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 12,2x6,3x10,4 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 172

Em vidro azul moldado e pintado a ouro, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado com faixas e frisos concêntricos em
dégradé a ouro sobre fundo azul, assente sobre base de formato circular. Sinais de uso e pequenos desgastes no ouro.
Alt: 29,9 cm

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 173

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo acentuado. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada por faixa concêntrica
com cartelas lisas e repuxadas de formato circular, ladeadas por volutas, intercaladas por colunas, frisos encordoados com flores em relevo e
perolados, assente sobre pés recortados. 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: 229,9 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 22,9 cm

Base Licitação: 180 €

FRUTEIRA DE PÉ ALTO DE BORDO RECORTADO 174

Em porcelana moldada, relevada, recortada e vazada, trabalho europeu do séc. XX. Fruteira recortada de covo acentuado, decorada em vários tons
sobre fundo branco, tendo ao centro um flor. Aba decorada por faixa concêntrica recortada de movimento ondulado com cartelas circulares com
flores interiores, ladeadas por reservas e faixas onduladas com estrelas, enrolamentos vegetalistas e fiadas peroladas, assente sobre fundo
moldurado com término em base repuxada de formato circular com a mesma decoração. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, decoradas
com enrolamentos vegetalistas em relevo e complementos a ouro mate. Sinais de uso.
Dim: 18,5x36,2x41,8 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 175

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica recortada com enrolamentos
vegetalistas, interligados entre si por perolados em relevo sobre fundo batido, encimados por 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: 454,6 gr.
Diâm: 39 cm

Base Licitação: 180 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24337
https://serralvesantiguidades.com/lote/23984
https://serralvesantiguidades.com/lote/24134
https://serralvesantiguidades.com/lote/24492
https://serralvesantiguidades.com/lote/23823
https://serralvesantiguidades.com/lote/23791
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TRÊS RELÓGIOS DE BOLSO 176

“RELÓGIO DE BOLSO” – Caixa dupla em prata com inscrição do toque 0,800 com sistema “Roskopf”, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do verso
com cartela recortada, ladeada por enrolamentos vegetalistas sobre fundo guilhochado. Tampas interiores com inscrições incisas “800”, numerações
1080 em ambas as tampas e Medaille D´or - Diplôme D´Honneur - Paris 1896 - Ancre - Rubis - ½ Chronometre”. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda manual com a seguinte inscrição gravada “Repasado de segunda mano”. Mostrador esmaltado em tons de branco com
numeração romana a negro com inscrição “Systeme Roskopf Patent - 1ª”. A funcionar. Sinais de uso, cabelos no mostrador e restauros.
Diâm: 4,9 cm
“RELÓGIO DE BOLSO” – Em metal prateado com sistema “Roskopf”, trabalho do séc. XIX-XX. Verso liso e sem decoração com inscrição interior
gravada “D6”. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração árabe a
negro com inscrição “Systeme Roskopf Patent - 1ª”. A funcionar. Sinais de uso, cabelo no mostrador com pequeno restauro e amolgadelas na caixa.
Diâm: 4,9 cm
“RELÓGIO DE BOLSO” – Caixa dupla em metal dourado, “Chronométre - Levis” de fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do verso com
cartela recortada, ladeada por enrolamentos vegetalistas sobre fundo guilhochado. Tampas interiores com inscrições incisas “MGBM - Geneve -
Metal plaque or lamine - Garanti 10 ans - 799737 - Metal doré”. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado
em tons de branco com numeração árabe a negro, mostrador dos segundos às seis horas e inscrição “Chronométre - Levis”. A funcionar. Sinais de
uso e cabelos no mostrador.
Diâm: 4,9 cm

Base Licitação: 40 €

CANDEEIRO DE MESA 177

Em faiança portuguesa moldada da fábrica Soares dos Reis - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários
tons sobre fundo branco com reservas e faixa concêntrica, ornada com motivos de arranjos florais, ladeados por frisos concêntricos, pintado á mão.
Electrificado. Marca e assinatura por extenso na base [F.Cª Soares dos Reis - Gaia - Made in Portugal - A. Moreira]. Sinais de uso e pequena
esbeiçadela no vidrado do verso.
Alt: 23,5 cm (Jarra)
Dim: 28,5 cm (Altura total da jarra com o respectivo casquilho)

Base Licitação: 20 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 178

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base repuxada e moldurada de formato circular. Bordo
recortado, decorado por faixa concêntrica perolada. Sinais de uso e ínfimas amolgadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 436,5 gr.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 180 €

APLIQUE DE PAREDE 179

Em chapa moldada, recortada e pintada, trabalho artesanal do norte de Portugal do séc. XX. Suporte de parede em forma de flor, encimada ao
centro por tocheiro, ornado com folhas de acanto, encimado por arandela circular recortada com vela em matéria sintética com casquilho interior.
Decoração em vermelho, branco, verde e dourado, pintado à mão. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 57,5 cm
Diâm: 26 cm

Base Licitação: 25 €

PENDENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO / CANECO 180

Escultura oca em ouro amarelo com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada
de pé em vulto perfeito com as mãos postas em oração, assente sobre nuvens. Traja túnica comprida de movimentos drapeados, deixando a
descoberto os seus pés e manto sobre a cabeça, encimada por coroa recortada e vazada com término em cruz. Sinais de uso e em bom estado de
conservação.
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: 2,8 gr.
Dim: 3,7x0,7 cm

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23744
https://serralvesantiguidades.com/lote/23783
https://serralvesantiguidades.com/lote/23788
https://serralvesantiguidades.com/lote/23771
https://serralvesantiguidades.com/lote/24427
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TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 181

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado e de bordo
recortado, constituído por caneladuras verticais largas de movimento côncavo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita
“Maybell” com faixa recortada geométrica, intercalada por frutos, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos a ouro. Marcada
por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997 e Nº 39 em uso 1997-2001 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 7,3 cm
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 25 €

ALMOFARIZ COM PILÃO 182

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 desgaste do tempo.
Dim: 10,4x13,5 cm (Almofariz)
Dim: 20,5 cm (Pilão)

Base Licitação: 25 €

CAIXA PARA CHÁ 183

Em prata portuguesa com pomo em osso, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo facetado de formato rectangular ao alto, decorado por grinaldas
vegetalistas intercaladas por motivos florais, presas na frente e verso por laçarotes, ladeadas por faixas concêntricas com a mesma decoração e
frisos perolados, assente sobre base moldurada. Tampa repuxada com a mesma decoração com pomo em osso esculpido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020 e inscrição incisa.
[Sarmentos - Joalheiro - Lisboa].
Peso aprox: 350,6 gr.
Dim: 13,5x7,3x11,5 cm

Base Licitação: 180 €

PAR DE JARRAS 184

De pequenas dimensões em vidro opalino em tons de rosa moldado, pintado e dourado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos bojudos,
decorados em tons de laranja e a ouro sobre fundo rosa, com enrolamentos vegetalistas ladeados por volutas e motivos florais, assentes sobre
bases de formato circular, pintadas à mão. Sinais de uso.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 35 €

BISCOITEIRA 185

Em vidro translucido moldado e lapidado com aro, asa móvel e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular
ao baixo, decorado com reservas ovais lapidadas com flores estilizadas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas, formando um padrão
repetitivo. Aro liso encimado por tampa amovível, decorada por faixa concêntrica com volutas e motivos florais gravados com término em pomo
geométrico de formato quadrangular de topo facetado. Asa móvel recortada, decorada no topo com motivos florais e enrolamentos vegetalistas
gravados. 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 calculado aprox: 280 gr.
Dim: 13x11,3x16,9 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23996
https://serralvesantiguidades.com/lote/23745
https://serralvesantiguidades.com/lote/23708
https://serralvesantiguidades.com/lote/24069
https://serralvesantiguidades.com/lote/24408
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TRAVESSA OITAVADA 186

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 verde sobre fundo branco, representando 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 verde. Sinais de uso.
Dim: 27,8x36 cm

Base Licitação: 25 €

BRINQUEDOS “PARTE DE COZINHA 187

“FOGÃO ELECTRICO COM FORNO” – Em chapa flandres moldada, relevada, pintada e outros materiais, produção da fábrica “A M - Bologna”
trabalho italiano do séc. XX. Fogão de formato rectangular ao alto, pintado em tons de branco com quatro discos perfurados, encimado por relógio
litografado a negro sobre fundo dourado com três botões frontais em matéria sintética em tons de vermelho e negro de movimento ascendente e
descendente. Porta frontal com centro circular em matéria sintética translucida de movimento ascendente e descendente com pega recortada e
vazada em matéria sintética em tons de branco com grelha interior, assente sobre base em chapa flandres, pintada a negro. Marca em relevo na
base [A. M. - Bologna - Italy]. Sinais de uso, sistema eléctrico omisso e com faltas e defeitos, desgastes na policromia e pega da porta do forno
partida e colada.
Dim: 23,3x13x15 cm
“FOGÃO ELECTRICO COM FORNO DUPLO” – Em chapa flandres moldada, relevada, pintada e outros materiais, trabalho alemão do séc. XX.
Fogão pintado em tons de branco com dois discos eléctricos, assentes sobre base pintada em tons de negro, encimados por espelho central,
ladeado por quadrados em relevo a imitar azulejos. Ilhargas com dois tampos em matéria sintética em tons esverdeados de movimento ascendente
e descendente com aletas inferiores de encartar. Frente com três botões rotativos em matéria sintética em tons de vermelho com duas portas em
matéria sintética em tons de verde com pegas recortadas e vazadas em tons de vermelho de movimento ascendente e descendente com grelhas
interiores, assente sobre base em chapa flandres, pintada em tons de negro. Sistema eléctrico no verso. Base com inscrição incisa [Made in
Western-Germany]. Não nos responsabilizamos pelo seu bom funcionamento. Sinais de uso, desgastes na policromia e parte superior com vestígios
de corrosão.
Dim: 20,5x15x26 cm (Fogão com os respectivos tampos laterais fechados)
Dim: 20,5x15x36,3 cm (Fogão com os respectivos tampos laterais abertos)
“FRIGORIFICO” – Em chapa flandres moldada, relevada, pintada e outros materiais, produção da fábrica “MFZ”, trabalho alemão do séc. XX. Corpo
de linhas direitas de formato rectangular ao alto, pintado em tons de branco com porta frontal, assente sobre base em chapa flandres, pintada em
tons de negro. Interior com uma prateleira vazada e com interior compartimentado com duas prateleiras lisas e uma com divisórias verticais para
apoio das respectivas garrafas. Marca em relevo na frente da porta [MFZ]. Sinais de uso, desgastes na policromia, vestígios corrosão na base e
pega da porta omissa.
Dim: 17,6x10,3x10,5 cm
“MÓVEL COM PIO PARA LAVAR A LOIÇA” – Em chapa flandres moldada, relevada, pintada e outros materiais, produção da fábrica “MFZ”,
trabalho alemão do séc. XX. Corpo de linhas direitas de formato rectangular ao baixo, pintado em tons de branco, encimado por torneira e pio central
em matéria sintética em tons de branco. Parte inferior com duas portas almofadadas de correr, utilizadas como elementos decorativos com pegas
recortadas e vazadas em matéria sintética em tons de vermelho, assente sobre base em chapa flandres pintada em tons de negro. Sinais de uso,
desgastes na policromia, pequena amolgadelas e vestígios de corrosão.
Dim: 14,5x10x16,7 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 188

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 com términos recortados em voluta, cravejados no seu total com vinte (20) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, com
termino em mesa transversal, cravejada com quatro (4) rubis e uma (1) 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. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 4,7 gr.
Med: 28

Base Licitação: 400 €

UTENSILIO DE COZINHA PARA “AÇÚCAR” 189

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de caixa de formato quadrangular, decorada em
tons de azul sobre fundo branco com motivos geométricos e inscrição ao centro “Açúcar”, assente sobre base assutada. Tampa repuxada com a
mesma decoração com pega central recortada e vazada em voluta. Marca por carimbo na base. Sinais de uso de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 18,5x13,5x13,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23911
https://serralvesantiguidades.com/lote/23873
https://serralvesantiguidades.com/lote/24517
https://serralvesantiguidades.com/lote/23998
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CANECA 190

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis” com monture em metal prateado, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular,
decorado com padrão geométrico lapidado, ladeado por reservas rectangulares ao alto com flores estilizadas. Gargalo com armação em metal
prateado, decorado com volutas e enrolamentos sobre fundo perolado, encimado por tampa repuxada com a mesma decoração com pomo torneado
em forma de pináculo. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada com enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido. Sinais de uso e
desgastes no prateado.
Alt: 31,5 cm

Base Licitação: 35 €

AÇUCAREIRO 191

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato bojudo com duas pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, assente
sobre base circular repuxada. Tampa repuxada com término em pomo esférico. 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: 378 gr.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 200 €

CANUDO DE BOTICA COM TAMPA 192

Em faiança portuguesa do norte, fabrico atribuído a Rocha Soares, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato tubular, decorado com círculos
concêntricos, encimado no topo por tampa com pega em forma de cão, sem decoração. Sinais de uso, tampa com cabelo, esbeiçadelas no vidrado
do bordo e parte frontal da cabeça do cão com faltas e defeitos.
Alt: 22,5 cm
Diam: 10,5 cm

Base Licitação: 25 €

BANDEJA RECORTADA 193

Em prata inglesa, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,925, trabalho do início do séc. XX. Corpo polilobado de formato rectangular ao
baixo, decorado ao centro por caneladuras verticais guilhochadas, encimadas por cartela de formato oval, ladeadas por faixa concêntrica lisa. Bordo
liso, intercalado por perolados em relevo. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata Inglesa com punção de Birmingham do toque 0,925/1000 com marcas de fabricante.
Peso aprox: 438,6 gr.
Dim: 21,8x31,4 cm

Base Licitação: 200 €

INVULGAR SERINGA DE CLISTER 194

Em latão com pega em madeira torneada, trabalho europeu do séc. XIX. Corpo em latão de formato tubular, decorado por faixas concêntricas
incisas e em relevo com êmbolo ou pistão interior, interligado a montante tubular com término em pega torneada em madeira patinada, decorada por
faixas concêntricas incisas. Sinais de uso e restauros antigos.
Dim: 38,5x5,5 cm

Base Licitação: 50 €

TINTEIRO DE SECRETÁRIA 195

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo facetado de formato circular, decorado em tons de azul e a
ouro sobre fundo branco com reservas de motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas, intercaladas entre si por caneladuras
verticais em relevo. Tampa repuxada com a mesma decoração com pomo tubular a ouro. Bordo perfurado para colocação da respectiva pena de
escrita, ladeado por friso concêntrico ondulado, intercalado por perolados. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e reservatório interior omisso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 7,8 cm
Diâm: 7,8 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23718
https://serralvesantiguidades.com/lote/24476
https://serralvesantiguidades.com/lote/24377
https://serralvesantiguidades.com/lote/23990
https://serralvesantiguidades.com/lote/24374
https://serralvesantiguidades.com/lote/23980
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PENDENTE / PORTA-RETRATOS 196

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo recortado
em forma de caixa com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada na parte superior por flor estilizada, cravejada ao centro por (1)
uma safira lapidada e (4) quatro diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Corpo encimado na parte superior por caneladuras
tubulares, decoradas por faixas concêntricas em relevo com término em argola de suspensão. Interior com aro central amovível para colocação do
respectivo retrato. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso total aprox: 8,4 gr.
Dim: 2,5x2,5 cm (Pendente / Porta-retratos)
Dim: 4,2 cm (Altura total)

Base Licitação: 400 €

BULE DE CALDO 197

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em forma de chávena de topo parcialmente fechado e
recortado com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular. Decoração com esponjados em tons de roxo
sobre fundo branco. Sinais de uso.
Alt: 5,7 cm
Diâm: 9,5 cm

Base Licitação: 25 €

BENGALA 198

Em madeira patinada, com castão em metal dourado e aplicação lateral recortada e vazada em prata sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-
XX. Castão de topo liso, ladeado por faixa batida, formando um padrão estilizado repetitivo. Bengala com ponteira em liga metálica e ferro. Sinais de
uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Compr: 90,5 cm

Base Licitação: 30 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 199

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular, decorado por concheados em relevo, intercalados entre si
por volutas, enrolamentos vegetalistas e perolados sobre fundo batido. Asa móvel em arame de prata, encimada ao centro por cartela recortada,
decorada com volutas em relevo e frisos perolados com términos em flores. 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: 413,7 gr.
Alt: 6 cm
Diâm: 31 cm
Dim: 24 cm (Altura total do cesto com a asa móvel).

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24205
https://serralvesantiguidades.com/lote/24354
https://serralvesantiguidades.com/lote/23457
https://serralvesantiguidades.com/lote/23793
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TRÊS MEDALHAS DE PEREGRINOS 200

“MEDALHA MONÁRQUICA” – Em metal dourado e esmaltado, trabalho português do séc. XIX. Corpo recortado em forma de cruz, esmaltado em
tons de vermelho e branco, encimado ao centro pelo Brasão de Armas de Portugal e no topo por coroa da monarquia em relevo, com término em
argola e faixa vertical em seda em tons de azul e branco. Sinais de uso.
Dim: 6x4 cm (Cruz)
Dim: 11 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola e faixa em tecido)
“MEDALHA DE PEREGRINAÇÃO AO VATICANO” – Em metal dourado e esmaltado, trabalho português do séc. XIX. Corpo recortado em forma de
cruz, esmaltado em tons de vermelho e branco, encimado ao centro pelo Brasão de Armas de Portugal, com término em argola de suspensão e
faixa em tecido em tons dourado, ornada com a insígnia religiosa do Vaticano. Sinais de uso.
Dim: 6x4 cm (Cruz)
Dim: 10 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola e faixa em tecido)
“MEDALHA DOMINICANA” – Em metal dourado e esmaltado, trabalho português do séc. XIX. Corpo recortado, esmaltado em tons de preto e
branco com término em argola de suspensão, representando a Cruz de São Domingos. Sinais de uso.
Dim: 5x4 cm (Cruz)
Dim: 6 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 201

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro
percorrido por finas estrias com términos em voluta, encimadas por caneladuras oblíquas, cravejadas no seu total com seis (6) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 4,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 400 €

PRATO 202

Em faiança portuguesa, moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em tons de azul, verde, amarelo e rosa sobre fundo branco com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado e cabelos consolidados no verso por (Gatos).
Alt: 5,5 cm
Diâm: 30,2 cm

Base Licitação: 25 €

BALDE PARA GELO COM PINÇA 203

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato tubular, decorado por faixas concêntricas lisas ornadas com
motivos de arranjos florais em relevo sobre fundo batido, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular, moldurada
em dégradé. Bordo exterior, encimado nas extremidades por mascarões em relevo com argolas na boca. Pinça lisa com términos recortados. 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: 408,4 gr. (Balde para gelo)
Peso aprox: 55,3 gr. (Pinça para gelo)
Peso total aprox: 463,7 gr.
Dim: 13,8x13,1 cm (Balde para gelo)
Dim: 15 cm

Base Licitação: 220 €

PAR DE JARRAS 204

Em porcelana moldada, relevada e vazada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpos parcialmente recortados e vazados, decorados
em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjos florais, ladeados por ornatos e filagens a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais
de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Dim: 14,2x12,4 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24015
https://serralvesantiguidades.com/lote/24518
https://serralvesantiguidades.com/lote/24359
https://serralvesantiguidades.com/lote/24288
https://serralvesantiguidades.com/lote/23941
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JARRA DE BORDO RECORTADO 205

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base repuxada de formato circular. Bordo recortado,
decorado por faixa concêntrica com 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: 474,5 gr.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 240 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 206

Escultura em madeira de nogueira entalhada com resto de policromia, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em
vulto perfeito de expressão terna e graciosa com as mãos postas em oração. Rosto de traços suaves com longos cabelos finamente entalhados,
caindo pelas costas em ziguezague, assente sobre mundo ladeado por serpente, crescentes de luas e quatro cabeças de anjos alados. Enverga
túnica comprida até aos pés com movimentos de drapeados e manto caindo em pregas sobrepostas pelas costas, assente sobre base quadrangular
facetada. Sinais de uso, faltas e defeitos.
Alt: 24,5 cm

Base Licitação: 50 €

DOIS BULES DE CALDO 207

“BULE DE CALDO” – Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de
chávena de topo parcialmente fechado e recortado em forma de meia-lua com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente
sobre base circular. Decoração em tons de roxo sobre fundo branco com frisos concêntricos. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 10,5 cm
“BULE DE CALDO” – Em porcelana moldada e relevada, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em forma de chávena de topo parcialmente fechado e
recortado em forma de meia-lua com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular, sem decoração. Sinais de
uso e esbeiçadelas acentuadas no bordo inferior do término do bico.
Alt: 5,3 cm
Diâm: 9,3 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE POLVILHADORES 208

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato bojudo, decorados por frisos concêntricos em degradê, assentes sobre bases
repuxadas e molduradas. Tampas amovíveis em forma de campânula, parcialmente recortadas e vazadas, intercaladas por faixas com padrão
geométrico e caneladuras verticais, formando um desenho repetitivo com términos em forma de pináculo. 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 e inscrição incisa
“W. A. Sarmento - Lisboa”
Peso aprox: 379,2 gr.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 230 €

COLUNA 209

Em madeira de castanho maciço, torneado, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Fuste de formato tubular, decorado com
caneladuras incisas entalhadas e goivadas, encimada no topo por capitel decorado com folhas de acanto, volutas e flores entalhadas com término
em tampo recortado. Coluna assente sobre base recortada e moldura com término em pés de enrolamento. Sinais de uso e parte superior
manchada.
Alt: 130 cm

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24256
https://serralvesantiguidades.com/lote/24138
https://serralvesantiguidades.com/lote/24356
https://serralvesantiguidades.com/lote/24494
https://serralvesantiguidades.com/lote/23863
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FIO DE SENHORA 210

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por
elos interligados entre si de movimento concavo, intercalados por elos recortados e vazados de formato rectangular formando um desenho repetitivo.
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: 8,4 gr.
Dim: 0,2x54 cm

Base Licitação: 400 €

TALHA COM TAMPA 211

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons e a ouro sobre
fundo branco com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas a ouro, assente sobre base repuxada de formato circular com
término em quadra. Tampa repuxada com a mesma decoração com pomo em forma de pinha. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 25 €

TABULEIRO DE BORDO RECORTADO 212

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada com motivos florais
gravados, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Orla decorada por caneladuras largas de movimento côncavo, formando um desenho
repetitivo. Bordo recortado, decorado por friso de gordões, intercalado por caneladuras verticais 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: 595 gr.
Dim: 29x43,1 cm

Base Licitação: 240 €

“PERU” 213

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé
em vulto perfeito em pose de galanteio, assente sobre base repuxada de formato circular. Dorso perfurado para colocação dos respectivos palitos.
Decoração vidrada e policroma em vários tons, pintada á mão. Escultura não assinada. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas e defeitos de fabrico
no vidrado.
Alt: 14 cm

Base Licitação: 25 €

PENDENTE 214

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo recortado,
vazado e serrilhado em forma de coração, cravejado com pedraria em tons de brancotranslucido. Topo com argola de suspensão, recortada e
vazada em voluta. 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: 6,8 gr.
Dim: 2,2x2,5 cm (Pendente)
Dim: 3,2 cm (Altura total do pendente com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24211
https://serralvesantiguidades.com/lote/23977
https://serralvesantiguidades.com/lote/23135
https://serralvesantiguidades.com/lote/23979
https://serralvesantiguidades.com/lote/24329
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TAÇA FRUTEIRA 215

Em vidro em tons de verde moldado, pintado e dourado, trabalho italiano do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e repuxado,
constituído por caneladuras verticais de movimento côncavo, decorado ao centro com cena galante a ouro, ladeada por duplo friso concêntrico de
movimento ondulado, intercalado por perolados, volutas e enrolamentos vegetalistas em tons de branco. Aba decorada com reservas com cenas
galantes a ouro, ladeadas por perolados, volutas, flores estilizadas e motivos geométricos em tons de branco. Sinais de uso e desgastes no ouro do
bordo.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 38,9 cm

Base Licitação: 40 €

PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 216

Em porcelana moldada, relevada, recortada e vazada, trabalhos franceses do séc. XIX-XX, Corpos decorados em vários tons e a ouro sobre fundo
branco, tendo ao centro motivos de arranjos florais na frente e verso, ladeadas por pegas recortadas e vazadas, decoradas com enrolamentos
vegetalistas e pináculos em relevo, assente sobre base de formato circular, moldurada em dégradé. Bojo decorado com motivos florais a ouro sobre
fundo em tons de verde com término em bordo recortado, ladeado por faixa concêntrica a ouro. Sinais de uso e restauros bem dissimulados.
Alt: 33,4 cm

Base Licitação: 100 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 217

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de covo acentuado com centro repuxado, ladeado por
enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com reservas, ladeadas por troncos, ramagens e frutos variados em relevo sobre fundo martelado,
assente sobre base circular moldurada. 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: 419,6 gr.
Alt: 8 cm
Diâm: 28 cm

Base Licitação: 250 €

ESPELHO DE PAREDE ESTILO D. MARIA 218

Em madeira recortada, entalhada e dourada, trabalho português do séc. XX. Moldura lisa de formato rectangular ao alto, decorada interiormente por
fiada concêntrica com perolados entalhados. Topo ornado por florão encimado por ânfora, ladeada por motivos florais e enrolamentos vegetalistas
entalhados e dourados. Base decorada com laçarote, ladeado por faixas esvoaçantes, flores e enrolamentos. Sinais de uso, restauros antigos e
pequenos defeitos no dourado.
Dim: 141,5x64,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CANDELABROS DE DOIS LUMES “ART-DÉCO” 219

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes recortados de sessão tubular, encimados por arandelas e copos que servem de apoio às velas.
Assentes sobre bases lisas e repuxadas de formato circular, molduradas em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 375 gr.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23947
https://serralvesantiguidades.com/lote/23814
https://serralvesantiguidades.com/lote/24301
https://serralvesantiguidades.com/lote/24018
https://serralvesantiguidades.com/lote/24293


Leilão Dezembro 2021

Página 43 de 296

CANDEEIRO DE TECTO DE CINCO LUMES 220

Em pasta de vidro translucida e opaca com tulipas de suspensão assinadas “Muller Frères Luneville” com armação em ferro forjado pintado a
negro, trabalho francês do séc. XX. Estrutura em ferro forjado, pintada em tons de negro com montantes verticais e oblíquos, fixos por argola com
suporte circular para apoio da respectiva taça em pasta de vidro moldada de covo acentuado, decorada com flor central em relevo, ladeada por
caneladuras verticais e faixa concêntrica com folhas de acanto. Aro encimado por armação recortada em (V), ornada com flores em relevo, com
quatro braços recortados em voluta com términos em casquilhos e apoios recortados para as respectivas tulipas em pasta de vidro translucida e
opaca, decoradas com caneladuras verticais, padrões geométricos e caneladuras em dégradé. Electrificado. Tulipas com inscrição “Muller Frères
Luneville”. Sinais de uso e taça central com risco interior.
Alt: 92,5 cm
Diâm: 70,5 cm

Base Licitação: 100 €

COLECÇÃO DE QUATRO SALEIROS 221

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo de covo acentuado com
diversas decorações ditas “Samatra”, “Mountain Pine”, “Lombardia” etc., pintadas em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas, borboletas e complementos a ouro. Marcas por carimbo nas bases. Sinais de uso.
Marcas Nº 36 em uso 1980-1992, Nº 38 em uso 1992-1997 e EVA - Vista Alegre - Portugal.
Dim: 3,4x8,4x10,7 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 222

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro parcialmente liso,
decorado com caneladuras transversais incisas, perolados em relevo, volutas e terminais de formato circular, encastoados com seis (6) diamantes
de talhe rosa, interligados a mesa oval, encostada com uma (1) esmeralda em cabochão. Sinais de uso
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: 8 gr.
Med: 17

Base Licitação: 450 €

PAR DE JARRAS 223

Em faiança portuguesa moldada e pintada, fabrico de Coimbra do séc. XX. Corpos facetados, decorados em vários tons ao gosto “Art-Deco” com
motivos geométricos, ladeados por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos perolados. Marcadas na base [C Ld.ª]. Sinais de uso,
esbeiçadelas no vidrado e defeitos de fabrico.
Alt: 17,3 cm

Base Licitação: 25 €

CESTO PARA PÃO “ART DÉCO” 224

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por faixas concêntricas lisas e de movimento côncavo, assente sobre base moldurada
de formato circular, moldurada em dégradé. Bordo recortado de movimento ondulado, encimado por pega central recortada em dégradé, decorada
nas extremidades por finas caneladuras verticais 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: 502,2 gr.
Alt: 20 cm
Diâm: 25,1 cm

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23765
https://serralvesantiguidades.com/lote/24101
https://serralvesantiguidades.com/lote/24341
https://serralvesantiguidades.com/lote/23986
https://serralvesantiguidades.com/lote/24217
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COLECÇÃO DE SEIS PRATOS “AVES PREDADORAS – SENHORES DO ESPAÇO E
DO SILÊNCIO” 225

Em porcelana moldada e pintada, criação de Rui Camarate França, produção da QN - Porcelanas da Quinta Nova de uma edição limitada e
exclusiva de Colecções Philae, trabalhos do séc. XX. Esta colecção é constituída pelas seguintes aves que passamos a descrever: “O Falcão”; “O
Bútio”; “O Mocho”; “O Milhafre”; “A Águia” e “A Coruja”. Decoração estampilhada em vários tons sobre fundo branco. Marcas por carimbo no verso
com as respectivas descrições de cada prato e certificado de garantia com o número 2430.
Diâm: 24,2 cm

Base Licitação: 40 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 226

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, assente sobre base repuxada e moldurada. Aba
profusamente decorada com cartelas lisas, recortadas e repuxadas, ladeadas por volutas, intercaladas por concheados e enrolamentos vegetalistas
em relevo, sobre fundo batido. Asa móvel recortada, encimada por faixa transversal, decorada com volutas em relevo, ladeadas por 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: 570,3 gr.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 30,5 cm
Dim: 27 cm (Altura total do cesto com a asa móvel)

Base Licitação: 280 €

RELÓGIO DE BOLSO “OMEGA” 227

Caixa dupla em metal prateado de marca “Omega”, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do verso lisa com inscrições e numerações
incisas “Omega - 5957814 ”. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual com inscrição gravada “Omega”. Mostrador esmaltado
em tons de branco com numeração Romana a negro, mostrador dos segundos às seis horas e inscrição “Omega”. A funcionar. Sinais de uso.
Diâm: 4,7 cm

Base Licitação: 40 €

CRUZ 228

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo recortado e
vazado, encimado por flor, cravejada com um (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct), ladeado por fiadas cravejadas no seu total
com vinte e quatro (24) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Topo encimado por argola de suspensão, recortada e vazada
em voluta. 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: 6 gr.
Alt: 3,1x2 cm (Cruz)
Dim: 3,7 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 420 €

CAIXA COM TAMPA “GALINHA NO CHOCO” 229

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção de “Aires C. Leal”, das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Tampa amovível em forma de
galinha no choco com abertura lateral para colocação da respectiva colher, assente sobre base encanastrada de formato oval. Marca por carimbo na
base [Aires C. Leal - Caldas da Rainha - Portugal]. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no vidrado, uma delas mais acentuada no bordo inferior
base encanastrada.
Dim: 23x18,4x25 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23130
https://serralvesantiguidades.com/lote/24220
https://serralvesantiguidades.com/lote/23768
https://serralvesantiguidades.com/lote/24335
https://serralvesantiguidades.com/lote/24544
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BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 230

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato circular de covo pouco acentuado, decorado ao centro por cartela
recortada com monograma interior gravado, ladeada por volutas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre pés recortados e vazados com a
mesma decoração. Bordo recortado, encimado por flores em relevo, ladeadas por volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 570,6 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 31,5 cm

Base Licitação: 300 €

CASCHEPÔT 231

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo de covo acentuado, parcialmente
vidrado e desvidrado, decorado em tons de branco com reservas ornadas interiormente com paisagens com puttis em posisão de brincar, ladeados
por folhas de acanto estilizadas em dégradé e friso concêntrico a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 11,7 cm
Diâm: 16,3 cm

Base Licitação: 40 €

JARRA DE BORDO ONDULADO 232

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com caneladuras côncavas e convexas de movimento oblíquo,
formando um padrão espiralado, assente sobre base repuxada com a mesma decoração, ladeada por friso concêntrico perolado. 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: 608,5 gr.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 300 €

ANELEIRA / FLOREIRA 233

Em vidro em tons de rosa translucido moldado e pintado com monture em metal, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval de covo
acentuado e de bordo recortado, assente sobre monture em metal de formato arquitectónico que acompanha as linhas do corpo, ladeada por friso
concêntrico encordoado, com términos em pés de voluta, encimado ao centro por copo amovível com término em bordo recortado. Decoração
policroma em vários tons, com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas sobre fundo rosa, pintados à mão. Sinais de uso e pequeno
defeito no término do bordo do copo.
Dim: 32x11,5x21 cm

Base Licitação: 40 €

BALDE DE GELO 234

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. Corpo liso de formato bojudo com duas pegas laterais repuxadas de formato circular espalmado,
encimadas por faixa concêntrica lisa de movimento convexo, assente sobre base circular. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 562 gr.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 300 €

FRADE “MEALHEIRO” 235

Em barro moldado, relevado e pintado, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Mealheiro em forma de cabeça caricatural do
“Frade” com ranhura no topo. Decoração desvidrada em tons de negro, castanho, vermelho e ocre, pintada á mão. Sem marca. Sinais de uso.
Alt: 9 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24114
https://serralvesantiguidades.com/lote/24078
https://serralvesantiguidades.com/lote/24470
https://serralvesantiguidades.com/lote/24096
https://serralvesantiguidades.com/lote/24471
https://serralvesantiguidades.com/lote/24351


Leilão Dezembro 2021

Página 46 de 296

ALIANÇA DE SENHORA 236

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
parcialmente liso e facetado, cravejado ao centro e nos aros exteriores com trinta e dois (32) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,4 gr.
Med: 17

Base Licitação: 500 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 237

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho popular português do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão direita a cruz e com a esquerda o livro encimado pelo Menino Jesus. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á
cintura por cordão de ponta pendente, deixando antever as pontas dos seus pés, assente sobre base recortada e pintada. O Menino Jesus está
representado de pé em vulto perfeito com a mão esquerda sobre o peito. Sinais de uso.
Alt: 24,8 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 238

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente,
decorada ao centro por cartela recortada, ladeada por volutas, motivos florais, folhas de acanto e concheados. Base decorada com reservas de
linhas abauladas, aproveitadas como elementos decorativos com medalhões interiores, ladeados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas em
relevo sobre fundo batido, interligadas a montantes cilíndricos com términos em pés semicirculares moldurados em dégradé. Interior forrado a
veludo em tons de vermelho. 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 total aprox: 647,6 gr.
Dim: 6,5x13,3x18,5 cm

Base Licitação: 350 €

MARIA VASCONCELOS (1916 - ?) 239

“UMA RUA DA ÍNDIA” – Técnica mista sobre papel, com vista de rua e casario ao gosto arquitectónico. Obra assinada e datada no canto inferior
direito [Maria Vasconcelos // 1940]. Inscrição no canto inferior esquerdo “Exposição do Mundo Português // Uma rua da Índia”. Trabalho
emoldurado. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág. 179]// Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág. 72].
Dim: 18,9x12,1 cm (Técnica mista)
Dim: 49x42 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 240

Escultura em porcelana desvidrada e polida da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com o braço e a mão direita o menino jesus e com a esquerda o livro, assente sobre base de formato circular, encimada por uma jarra
com arranjo floral. Enverga túnica comprida e hábito da sua ordem cingido á cintura, preso por cordão com três nós, símbolo dos votos da pobreza,
castidade, obediência e um terço. Sem policromia. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24318
https://serralvesantiguidades.com/lote/24357
https://serralvesantiguidades.com/lote/24406
https://serralvesantiguidades.com/lote/24155
https://serralvesantiguidades.com/lote/24091
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JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 241

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX, remarcado no séc. XXI. Corpo parcialmente liso, bojudo e espalmado de formato oval, decorado com
caneladuras verticais recortadas, ladeado por pegas recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base moldurada em dégradé de movimento
ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 612,5 gr.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 350 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 242

Em faiança portuguesa moldada, recortada e vazada, fabrico de “F. Frazão” das Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Corpo fenestrado,
encimado por faixas verticais e oblíquas, ornadas com flores em relevo em tons de azul sobre fundo beije com término em bordo recortado,
encimado por friso concêntrico encordoado. Marca incisa na base [F. Frazão - Caldas]. Sinais de uso.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 30 €

ALIANÇA DE SENHORA ROTATIVA 243

Em ouro branco escovado contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aros
exteriores percorridos por fiadas cravejadas no total com setenta e oito (78) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, encimados
ao centro por aliança em ouro branco escovado de movimento rotativo. 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: 7,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 550 €

CAMA ESTILO LUIS XV 244

Em madeira de pau-santo maciço, chapeado, recortado, moldurado e com apontamentos entalhados, trabalho Francês do séc. XIX-XX. Cabeceiras
recortadas e finamente molduradas, decoradas ao centro com rico trabalho de folhas espinhadas, aproveitadas como elementos decorativos,
ladeadas por faixas concêntricas com términos em esquadria, interligadas por montantes transversais, decorados com almofadas salientes, assente
sobre pés recortados de boa curvatura, decorados nos joelhos com motivos vegetalistas e volutas entalhadas com términos em enrolamento.
Ilhargas recortadas com a mesma decoração. Sinais de uso, trancas centrais omissas e a necessitar de substituição de um parafuso de uma das
ilhargas, não afectando o respectivo aperto da mesma.
Dim: 122,5x135x192 cm (Medida interior)

Base Licitação: 100 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 245

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular, decorado por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas, interlaçados
entre si por volutas e flores, assente sobre pés recortados com términos em flor. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com folhas de acanto,
ladeadas por volutas e perolados. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 126 - 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 1445 do terceiro quartel do séc. XIX.
Peso aprox: 417,5 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 21,7 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24467
https://serralvesantiguidades.com/lote/24028
https://serralvesantiguidades.com/lote/24317
https://serralvesantiguidades.com/lote/23322
https://serralvesantiguidades.com/lote/24115
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POTE COM TAMPA 246

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 companhia das índias com motivos florais, ladeados com ramagens, borboletas, folhas de acanto, faixas e frisos concenticos a
ouro, encimado por tampa com pomo circular espalmado. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA 247

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo decorado
com caneladuras oblíquas lisas e em relevo, cravejadas no seu total com quinze (15) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 10,4 gr.
Med: 15

Base Licitação: 550 €

GARRAFA LICOREIRA COM SEIS COPOS DE PÉ ALTO E BANDEJA DE
GRADINHA DA “TOPÁZIO” 248

“GARRAFA LICOREIRA” – Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo decorado com
faixa concêntrica dita em “Pontas de diamante”, ladeada por caneladuras de movimento côncavo com término em gargalo facetado. Rolha em forma
de pinha, decorada com elementos estilizados lapidados. Marcada a ácido na base [Atlantis]. Sinais de uso.
Alt: 31 cm
“SEIS COPOS DE PÉ ALTO” – Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico possivelmente da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpos
decorados com faixas concêntricas ditas em “Pontas de diamante”, ladeadas por caneladuras verticais de movimento côncavo, assente sobre fustes
facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 12,2 cm
“BANDEJA” – Em casquinha portuguesa, fabrico da Topázio, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular, assente sobre pés recortados com
términos zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com elementos geométricos estilizados, formando um desenho repetitivo.
Marcas de garantia da casquinha e inscrição “Topázio”. Sinais de uso.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 25,8 cm

Base Licitação: 50 €

SEIS LAVABOS DE BORDO RECORTADO 249

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos de formato circular e de covo acentuado. Bordos recortados e moldurados em
dégradé, formando um desenho ondulado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 - Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada [Joalharia
Morais - Lisboa].
Peso aprox: 706,8 gr.
Dim: 5,2x10 cm

Base Licitação: 350 €

TAÇA 250

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico de Coimbra dito “Ratinho”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em tons de castanho, azul, verde e vinoso sobre fundo bege com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas
estilizados, volutas e friso concêntrico no bordo. Sinais de uso, cabelo e esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 7,4 cm
Diâm: 28,3 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24076
https://serralvesantiguidades.com/lote/24323
https://serralvesantiguidades.com/lote/23719
https://serralvesantiguidades.com/lote/24185
https://serralvesantiguidades.com/lote/24360
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BOMBONIERE 251

Em prata portuguesa, só com marcas de ourives, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com
caneladuras oblíquas de movimento convexo, formando um desenho gomado repetitivo, assente sobre fuste torneado em forma de balaústre com
término em base repuxada de formato circular com a mesma decoração. Bordo superior decorado por faixa concêntrica encordoada, encimado por
tampa repuxada amovível com a mesma decoração com término em pomo torneado. Sinais de uso.
Marca de Ourives - Vidal Nº 4540 de Carlos Alberto Ferreira Alves, Ld.ª de Seixedo (Vila Nova de Gaia), registada no Porto em 1977.
Peso aprox: 743,5 gr.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 370 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 252

Colecção constituída aproximadamente por duzentos (200) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, cobre patinado, matéria sintética e
outros materiais, trabalhos na sua maioria portugueses do séc. XX. Conjunto constituído por vários temas, que passamos a descrever: Clubes de
Futebol - “Futebol Clube do Porto”; “Sport Lisboa e Benfica”; “Sporting Clube de Portugal”; “Clube Futebol Paços de Ferreira”; “Vitória de
Setúbal Futebol Clube”; “Leixões Futebol Clube”; etc. Partidos Políticos - “PPD”; “JSD”; “MDP”; “Partido Socialista”; “Mocidade
Portuguesa”; “Militaria - Exército - Pára-quedismo”. Marcas de Automóveis - “Mercedes”; “Renault”; “Toyota”; “Scania”. Publicitários -
“Trinitá”; “Larangina C”; “A Desportiva - Escola de Condução”; “Escola de Condução - Auto Águia”; “Escola de Condução - Pinto Correia”.
Incorporações de Bombeiros; Brasões de Armas de várias cidades etc. Colecção emoldurada e aplicada sobre veludo almofadado em tons de
vermelho. Exemplares com alguma oxidação, possíveis faltas e defeitos.
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA 253

Em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
liso, percorrido no topo por fiadas transversais, cravejadas no seu total com sessenta e um (61) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02
(ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque 0,750/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 7,1 gr.
Med: 14

Base Licitação: 600 €

ESPELHO DE PAREDE 254

Em madeira maciça com aplicações em gesso moldado, relevado e dourado, trabalho português do séc. XX. Corpo moldurado de formato
rectangular ao baixo de cantos recortados, encimado nas extremidades laterais com flores em relevo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e friso
concêntrico de movimento encordoado. Sinais de uso.
Dim: 94x134,5 cm

Base Licitação: 50 €

POMBO-DAS-ROCHAS 255

Escultura em cerâmica moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito, assente sobre rocha em posição de observação. Decoração policroma em vários tons, pintada á mão. Sinais de uso.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 35 €

CENTRO DE MESA “VAL ST LAMBERT” 256

Em cristal doble em tons de rosa e branco translucido moldado e relevado, trabalho francês do séc. XX. Corpo estilizado de formato ovalado com
cavidade central. Marcado na base por extenso (Val St Lambert). Sinais de uso.
Dim: 6,5x19,5x54,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24310
https://serralvesantiguidades.com/lote/24174
https://serralvesantiguidades.com/lote/24278
https://serralvesantiguidades.com/lote/23842
https://serralvesantiguidades.com/lote/24104
https://serralvesantiguidades.com/lote/23946
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AÇUCAREIRO 257

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorado com frisos concêntricos, ladeado por duas pegas laterais
recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base repuxada de formato circular, moldurada em dégradé. Tampa lisa e repuxada, encimada por
pomo torneado em forma de urna. 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: 670,2 gr.
Alt: 21,5 cm

Base Licitação: 380 €

PAR DE PRATOS LADEIROS 258

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de um prato 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, fénix e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de
uso.
Marca Nº 37 em uso 1980-1992 - Vista Alegre - Mottahedeh - Metropolitan - Museum of Art.
Diâm: 27,5 cm

Base Licitação: 50 €

CARTONEIRA 259

Em madrepérola com aplicações em prata sem marcas de garantia, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto com
tampa de movimente ascendente e descendente, ricamente decorado com placas de madrepérola em forma de losangos, formando um padrão
geométrico repetitivo. Tampa encimada por cartela transversal lisa e fecho frontal de formato circular em prata, accionado interiormente por mola.
Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Dim: 10,2x1x7 cm

Base Licitação: 50 €

GARRAFA COM ROLHA DE ROSCAR 260

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em tons de azul e vinoso sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas e volutas com inscrição ao centro “BOTA-PATODOS”. Pintada á mão.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso e craquelê no vidrado.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR DE PÉROLAS 261

De fiada única com fecho em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português de
exportação do séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio sintético com (57) cinquenta e sete pérolas com término em fecho em ouro amarelo recortado e
vazado em voluta, encimado por fiada cravejada com (3) três diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 36,8 gr.
Compr: 41 cm (Fiada de pérolas)

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24475
https://serralvesantiguidades.com/lote/23905
https://serralvesantiguidades.com/lote/24049
https://serralvesantiguidades.com/lote/23887
https://serralvesantiguidades.com/lote/24199
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TINTEIRO DE SECRETÁRIA 262

Em faiança portuguesa do norte, moldada, recortada e pintada da fábrica da Torrinha - Gaia, trabalho do início do séc. XX. Corpo recortado em
forma de coração, encimado por três reservatórios para tinta, sendo dois amovíveis e apoios perfurados para três penas de escrita, assente sobre
pés esféricos. Tampas recortadas e repuxadas com pomos recortados e vazados em voluta. Decoração policroma em vários tons sobre fundo
branco com volutas, enrolamentos vegetalistas estilizados e faixas concêntricas. Marcado, assinado e datado a azul na base [FT - 1914]. Sinais de
uso.
Dim: 10x16x19,5 cm

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 263

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por volutas, enrolamentos
vegetalistas e motivos florais. Aba decorada por faixa concêntrica com arranjos florais, intercalados por motivos geométricos, ladeado por frisos
concêntricos guilhochados, assente sobre pés recortados, encimados por veados. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com veados,
ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas e motivos florais. 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: 665,5 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 380 €

CARRINHO DE BEBÉ 264

Em metal cromado e matéria sintética em tons de cinza, produção da fábrica “TAN SAD LTD - BIRMINGHAM”, fabrico inglês dos anos 40/50. Carro
em metal tubular cromado com sistema de encartar, suspensão accionada por molas e aleta de travagem com jantes raiadas e pneus em matéria
sintética, encimadas por guarda-lamas moldados de movimento ondulado. Berço amovível com apoios em matéria sintética, fixo por porcas de
roscar e ferragens em metal cromado. Capota com sistema de encartar e esticadores laterais em metal com parte frontal de movimento ascendente
e descendente com aletas laterais de fixação. Lateral com inscrição em relevo [GENUINE TAN SAD]. Interior com colchão original com interior em
palha, encimado por capa de protecção para frio e chuva. Sinais de uso, chapa com picos de corrosão, rodas com desgaste e em razoável estado
de conservação.
Dim: 95,5x117x61,5 cm

Base Licitação: 100 €

VAN CLEEF & ARPELS 265

“RARA BOQUILHA DE SENHORA” – Haste em matéria orgânica de formato cilíndrico e oval, junto ao bocal, com sistema de rosca na parte frontal.
Parte frontal da haste com aro cónico amovível em ouro amarelo contrastado (18 k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 750 ‰,
fabrico francês da “Van Cleef & Arpels - designer”, dos anos 40. Corpo do aro em ouro, decorado com motivos geométricos rendilhados em baixo
relevo e a inscrição na parte frontal [V. C. A. // 92309 // 750]. Sinais de uso.
Marcas de garantia do ouro francês [Cabeça de águia voltada para a direita & marca do joalheiro Van Cleef & Arpels], do toque 750 ‰].
Peso aprox: 4,55 gr.
Comp: 11,4 cm

Base Licitação: 500 €

SEIS CHÁVENAS DE CHÁ DE PÉ ECORTADO 266

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por faixa em tons de azul, encimada por ornatos e complementos a ouro mate, pintadas à
mão. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e dois pires com marca diferente.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947 e Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 6,2 cm (Chávena de chá com o respectivo pires)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23961
https://serralvesantiguidades.com/lote/24245
https://serralvesantiguidades.com/lote/23867
https://serralvesantiguidades.com/lote/24437
https://serralvesantiguidades.com/lote/24137
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BULE DE CHÁ 267

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato tubular, encimado por tampa amovível repuxada e moldurada em dégradé,
encimada por pomo torneado. Bico espalmado e pega com trabalho empalhado. 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 total aprox: 788,6 gr.
Alt: 17 cm
Diâm: 13 cm

Base Licitação: 390 €

QUEIJEIRA 268

Em cristal doble em tons de rosa e branco translucido, moldado e lapidado com pega em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Queijeira
ricamente lapidada, decorada com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e padrão geométrico, formando um desenho repetitivo. Pega torneada
em forma de flor, assente sobre base facetada de formato oitavado, encimada por faixa concêntrica encordoada. 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: 80 gr.
Alt: 17 cm
Diâm: 17,6 cm

Base Licitação: 50 €

CAVALO LUSITANO 269

Escultura em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em pose equestre. 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: 596,3 gr.
Dim: 22,5x27x6,4 cm

Base Licitação: 400 €

MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOÃO V 270

Em madeira de mogno maciço, entalhada e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de rebater com bordo recortado e de movimento
ondulado, assente sobre gaiola e pé de coluna torneada em forma de balaústre, interligada a pernas de curvatura suave e elegante, decoradas nos
joelhos com motivos vegetalistas e enrolamentos entalhados com términos em pés de garra sobre bola. Sinais de uso, restauros antigos, fissuras no
tampo e faltas e defeitos na moldura do bordo.
Dim: 117,5 cm (Tampo levantado)
Dim: 78,7x70,9 cm

Base Licitação: 100 €

ANEL DE SENHORA 271

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro triplo,
constituído por caneladuras transversais em forma de tronco, interligadas entre si por argolas, cravejadas no seu total com doze (12) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 13,4 gr.
Med: 22

Base Licitação: 650 €

PAPAGAIO 272

Escultura em faiança moldada e relevada, produção da fábrica Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX. A figura está representada
sobre tronco de árvore em vulto perfeito com as asas abertas em posição de guerrear, assente sobre base circular moldurada. Sem decoração.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 36,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24189
https://serralvesantiguidades.com/lote/23936
https://serralvesantiguidades.com/lote/24219
https://serralvesantiguidades.com/lote/24126
https://serralvesantiguidades.com/lote/24269
https://serralvesantiguidades.com/lote/23975
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BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 273

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de covo acentuado, assente sobre pés em forma de ramagem com términos em enrolamento.
Aba decorada com concheados em relevo, ladeados por motivos de arranjos florais, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas, encimados
por aletas e volutas. 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: 768,9 gr.
Alt: 5,5 cm
Diâm: 40,5 cm

Base Licitação: 400 €

TABULEIRO DE GRADINHA 274

Em casquinha, trabalho possivelmente português do séc. XX. Corpo liso de formato rectangular ao baixo, assente sobre pés com términos
zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com motivos geométricos estilizados, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Dim: 7x36,3x56,2 cm

Base Licitação: 50 €

ALFINETE DE LAPELA / PENDENTE 275

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
parcialmente recortado e vazado de formato circular, decorado com enrolamentos vegetalistas cinzelados e padrão geométrico, encimado no topo
por laçarote com término em faixa sobrepostas, decoradas com flores estilizadas em relevo. Centro encimado por flor esmaltada em tons de azul e
branco, ladeada por friso de movimento ondulado. Corpo cravejado com pedraria em tons de branco. Verso com travessão e 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 total aprox: 12,9 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 3,5 cm

Base Licitação: 700 €

PARTE DE FAQUEIRO 276

Pegas recortadas em matéria sintética com simulação de madrepérola com terminais em metal prateado, comercializado pela célebre casa “Siècle -
Paris”, modelo Pacific, trabalhos do séc. XX. Esta parte de faqueiro é constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: doze (12)
garfos de carne, doze (12) facas de carne, doze (12) colheres de sopa, um (1) talher para salada, seis (6) facas para manteiga e doze (12) colheres
de chá. Pegas recortadas em matéria sintética com imitação de madrepérola com terminais em metal prateado. Exemplares com sacos originais em
veludo em tons de negro com inscrição a dourado [Siècle - Paris]. Esta parte de faqueiro é constituída por cinquenta e seis peças (56) peças. Em
óptimo estado de conservação.
Dim: 21,2 cm (Garfo de carne)
Dim: 24,2 cm (Faca de carne)
Dim: 21 cm (Colher de sopa)
Nota: Este faqueiro nunca foi utilizado.

Base Licitação: 100 €

PAR DE CASTIÇAIS 277

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Fuste bojudo em forma de balaústre, decorados com folhas de acanto em relevo, encimados por
copos lisos que servem de apoio às velas e arandelas recortadas com folhas de acanto, assentes sobre bases repuxadas de formato circular,
decoradas por faixas concêntricas em dégradé, sendo estas decoradas com motivos florais, intercalados por padrões geométricos, volutas e folhas
de acanto, términos em pés recortados. Sinais de uso, pés com defeitos e um deles, não original.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 820,5 gr.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24304
https://serralvesantiguidades.com/lote/23749
https://serralvesantiguidades.com/lote/24197
https://serralvesantiguidades.com/lote/23882
https://serralvesantiguidades.com/lote/24116
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INVULGAR ESTOJO DA PHARMACIA VALLONGO “ACIDÍMETRO IDEAL” PARA
MEDIR A ACIDEZ DO AZEITE 278

Estojo em madeira com dois frascos interiores em vidro em tons de castanho moldado, tubo de ensaio e uma pipeta, trabalho do início do séc. XIX-
XX. Estojo em madeira com tampa de movimento ascendente e descendente com interior compartimentado com dois frascos para reagentes com
inscrições frontais em papel “Revelador” e “Neutralizador” que servia para medir a acidez do azeite. Colocava-se o azeite no tubo de ensaio e
juntava-se o revelador e agitava-se e em seguida absorvia-se com a pipeta um pouco de neutralizador de forma que este líquido fique na altura
indicada pelo traço 1 etc. Estojo com etiqueta frontal em papel com inscrição “Acidimetro Ideal” de Jayme Vallongo - Pharmaceutico - Pharmacia
Vallongo - Famalicão - Apparelho prevelegiado ao alcance de todos para conhecer a acidez do azeite - Preço 1:200 Reis”. Etiquetas laterais com as
respectivas instruções e notas importantes. Sinais de uso, estojo com manchas de oxidação, sujidade e parte superior da pipeta omissa.
Dim: 17,2x7,2x10,5 cm

Base Licitação: 40 €

PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 279

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho do séc. XX. Brincos de formato tubular em
dégradé, cravejados ao centro por dois (2) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct) cada e quatro (4) com cerca de 0,05 (ct) cada,
interligados a pendentes recortados de formato oval, cravejados ao centro por duas (2) esmeraldas lapidadas, ladeadas por fiadas concêntricas,
cravejadas no seu total com vinte e dois (22) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 8,9 gr.
Dim: 2,2x0,9 cm

Base Licitação: 700 €

CAIXA COM COVILHETES RECORTADOS PARA ACEPIPES 280

Em faiança portuguesa moldada e recortada, produção da fábrica do Outeiro - Águeda, trabalhos do séc. XX. Caixa de formato circular com tampa
amovível, decorada em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral encimado por ave, ladeado por borboleta, flores intercaladas
por volutas com términos em enrolamento e motivos vegetalistas. Base decorada com frisos e faixas concêntricas. Interior com recipiente central de
formato circular e de covo acentuado, ladeado por covilhetes recortados, decorados em vários tons com motivos florais, ladeados por frisos
concêntricos. Exemplar marcado, numerado e com assinatura do pintor por extenso na base [Outeiro - Águeda - A. Pereira - 165]. Sinais de uso e
um dos covilhetes com pequeno cabelo no vidrado.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 32,7 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 281

Em madeira de pau-santo maciço e moldurado com aplicações em prata portuguesa, trabalho do XIX-XX. Corpo de formato quadrangular com
tampa de movimento ascendente e descendente, decorada ao centro por quadra moldurada com aplicação interior em prata recortada com figura
feminina em vulto perfeito com sombrinha na mão, ladeada por reservas molduradas de formato geométrico, ornadas interiormente com aplicações
recortadas com volutas interligadas entre si e fixas nas extremidades por flores em relevo. Cintura de linhas direitas, decorada com aplicações em
prata com a mesma decoração, encimadas ao centro por flores em relevo, assente sobre base moldurada em dégradé com términos em pés de
quadra. Interior forrado em seda em tons de rosa. Sinais de uso, flores que fixam as aplicações ao corpo e a respectiva chave omissas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 150 gr.
Dim: 7x25,2x25,5 cm

Base Licitação: 100 €

ANELEIRA / FLOREIRA 282

Em vidro em tons de azul moldado e pintado com monture em metal, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, assente sobre monture em metal de formato tubular moldado e de movimento ondulado, decorado com ramagens com parras e volutas,
encimado por copo cónico invertido, com término em gradinha recortada, vazada e serrilhada. Decoração policroma em vários tons sobre fundo azul,
com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, pintados à mão. Sinais de uso.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24005
https://serralvesantiguidades.com/lote/24422
https://serralvesantiguidades.com/lote/24035
https://serralvesantiguidades.com/lote/23452
https://serralvesantiguidades.com/lote/24095
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ANEL DE SENHORA 283

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro triplo,
encimado ao centro por mesa transversal, cravejada com pedraria lapidada em tons de branco translucido. 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: 8,8 gr.
Med: 20

Base Licitação: 600 €

MÓVEL APARADOR COM RÁDIO GIRA-DISCOS 284

De marca “Wega”, modelo “Stereo - Typ 60303217”, de fabrico alemão, trabalho do séc. XX. Estrutura em placa aglomerada e folheada de formato
rectangular ao baixo com duas portas de correr, tendo no lado esquerdo o respectivo rádio, constituído por vários botões frontais para as bandas
(STEREO - PU/TR - AM - SW II - SW I - FM - OFF), volume, tonalidade e botão rotativo de procura de emissoras. Lado direito o respectivo gira-
discos com pitch control de 33 - 45 e 70 Rpm e manípulo de manual - stop e start que acciona o respectivo braço e escala com os respectivos
diâmetros dos discos. Corpo assente sobre pernas torneadas com terminais em metal dourado. A funcionar. Sinais de uso e em bom estado de
conservação.
Dim: 76,2x36,8x98,3 cm

Base Licitação: 100 €

TERRINA 285

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com caneladuras verticais
convexas, formando um padrão gomado repetitivo, assente sobre volutas com términos em pés zoomórficos. Bordo decorado por friso de gordões
em relevo. Tampa repuxada com a mesma decoração, moldurada em dégradé, encimada por pomo em forma de morango, assente sobre ramagem.
Pegas laterais estriadas e recortadas 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: 873 gr.
Alt: 15,5 cm
Diâm: 19 cm

Base Licitação: 430 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 286

Escultura de pequenas dimensões em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito de expressão graciosa com as mãos postas em oração, assente sobre o mundo ladeado por três cabeças de anjos alados. Enverga túnica
comprida em tons de vermelho com movimentos drapeados, notando-se um ligeiro avanço da perna direita. Manto em tons de azul trespassado á
frente, preso por ambos os braços, caindo em pregas sobrepostas pelas costas. Escultura assente sobre base em madeira pintada e moldurada em
dégradé. Sinais de uso, faltas, defeitos e desgastes acentuados na policromia.
Alt: 9 cm (Escultura)
Dim: 11,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 50 €

CARLOS BONVALOT (1893-1934) 287

Desenho a lápis sobre papel, representando busto de figura feminina. Obra assinada no canto inferior direito [Carlos Bonvalot]. Desenho com leves
picos e manchas de oxidação, com mais incidência na parte superior. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág.219-220] // Michael Tannock. [pág.26-27].
Dim: 17x14 cm (Desenho)
Dim: 27,5x21,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24519
https://serralvesantiguidades.com/lote/24108
https://serralvesantiguidades.com/lote/24195
https://serralvesantiguidades.com/lote/24365
https://serralvesantiguidades.com/lote/23956
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PULSEIRA DE SENHORA 288

Em ouro amarelo contrastado (18 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho francês do séc. XX. Corpo constituído por elos
ocos interligados entre si, decorado ao centro por encordoado, ladeado por volutas recortadas e vazadas, formando um padrão repetitivo. Sinais de
uso.
Marca de garantia do ouro francês - contraste cabeça de águia, do toque 0,750/1000.
Peso total aprox: 14,3 gr.
Compr: 21,5 cm

Base Licitação: 720 €

CAIXA COM TAMPA “GALINHA NO CHOCO” 289

Em porcelana moldada, relevada e pintada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Tampa amovível em forma de galinha no choco, assente
sobre base encanastrada de formato oval. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintada á mão. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Dim: 15,5x13,2x16,3 cm

Base Licitação: 75 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “REIS JOALHEIROS - PORTO” 290

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, ladeado por faixas concêntricas lisas em dégradé. Aba parcialmente
recortada e vazada de movimento côncavo e convexo, decorada com reservas recortadas em forma de leque, ornadas com volutas em relevo,
intercaladas por flores e fiadas peroladas. 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
“Reis Joalheiros - Porto”.
Peso aprox: 897,4 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 44 cm

Base Licitação: 450 €

JÚLIA CÔTA (1937) 291

“MOCHO” – Escultura popular em barro de monocozedura moldado, relevado e pintado, trabalho português do séc. XX-XXI. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com ambas as mãos sobre a barriga. Traja túnica comprida deixando antever a ponta dos seus pés, decorada
com serpente central em relevo, ladeada por flores e enrolamentos vegetalistas, ornada nos ombros por dragonas. Cabeça de mocho, encimada
chapéu de aba larga, ladeado por orelhas recortadas e pontiagudas. Decoração policroma em vários tons, pintada á mão. Escultura assinada por
monograma no verso da base [JC]. Sinais de uso.
Alt: 36 cm
Nota: Júlia da Rocha Fernandes de Sousa “Júlia Côta” - Nasceu na Freguesia de Santa Maria de Galegos, cidade de Barcelos. Filha da famosa
ceramista Rosa Côta e neta de Domingos Côta (O pai do Galo de Barcelos), Júlia Côta entrou cedo na arte do barro, ajudando a mãe nos seus
trabalhos e apreendendo com ela as técnicas e as inspirações deste tipo de arte. Modelando a vida no barro e dando rédea livre à imaginação para
produzir figuras de Burlesque, animais e figuras religiosas, geralmente reinterpreta-as numa mistura do respeito imaginário ou em representação de
cena de trabalho e do jogo na vida rural. Estes são alguns dos exemplos da variedade e da simplicidade dos objectos dos temas e das cores do que
nós chamamos normalmente as figuras de Barcelos nesta região do Norte de Portugal.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24339
https://serralvesantiguidades.com/lote/23982
https://serralvesantiguidades.com/lote/23922
https://serralvesantiguidades.com/lote/24036
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LICOREIRA COM SEIS COPOS E BANDEJA DE GRADINHA EM CASQUINHA DA
“TOPÁZIO” 292

“LICOREIRA” – Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalhos do séc. XX. Licoreira de formato bojudo,
decorada com caneladuras verticais facetadas, encimada por rolha com a mesma decoração. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Marca a
ácido na base “Atlantis”.
Sinais de uso.
Alt: 32,5 cm
“COPOS” – Em cristal translucido moldado e facetado, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos lisos, assentes sobre fustes facetados com
términos em bases repuxadas de forma circular. Sinais de uso.
Alt: 11,4 cm
“BANDEJA” – Em casquinha portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado por faixa concêntrica com medalhões,
interligados entre si por motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pés recortados e vazados com términos em
enrolamento. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas interligadas entre si, formando um
desenho repetitivo. Marcas de garantia e inscrição incisa “Topázio casquinha”. Sinais de uso.
Alt: 6 cm
Diâm: 37,1 cm

Base Licitação: 60 €

SERVIÇO DE CAFÉ 293

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Este serviço é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira, açucareiro e
leiteira. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados por faixa concêntricas com caneladuras oblíquas, formando um padrão encordoado
repetitivo, assentes sobre bases repuxadas de formato circular. Tampas repuxadas, encimadas por pomos torneados em forma de urna. Bico da
cafeteira em colo de cisne e pegas laterais recortadas e vazadas em 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 total aprox: 908,6 gr.
Alt: 25,5 cm (Cafeteira)
Alt: 15,5 cm (Açucareiro)
Alt: 13,3 cm (Leiteira)

Base Licitação: 500 €

VITRINA 294

Em madeira de mogno maciço, recortado, vazado, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto,
encimado por cornija recortada e moldurada em dégradé, encimada ao centro por florão recortado, vazado e entalhado com motivos florais,
enrolamentos vegetalistas, volutas e reservas com padrão geométrico. Corpo constituído por porta e laterais envidraçados com duas gavetas
frontais, decoradas com volutas e enrolamentos vegetalistas entalhados, assente sobre saiais recortados com florão central com a mesma
decoração e pernas recortadas de boa curvatura com términos em enrolamento. Interior estofado a veludo em tons de verde com trabalho em
capitonê e duas prateleiras em vidro. Electrificada. Puxadores e escudete central em metal amarelo. Sinais de uso e pequeno restauro na porta no
canto superior direito.
Dim: 171,8x32,5x75,5 cm

Base Licitação: 120 €

ANEL DE SENHORA 295

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 vertical, recortada e vazada de formato oval, cravejada ao centro por quatro rubis lapidados, ladeados por vinte e oito (28) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso aprox: 9,9 gr.
Med: 11

Base Licitação: 750 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23818
https://serralvesantiguidades.com/lote/24265
https://serralvesantiguidades.com/lote/23929
https://serralvesantiguidades.com/lote/24426
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GARRAFA REGIONAL “MINHOTA” 296

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando
uma foice com a mão direita e a esquerda sobre a cintura. Traja saia comprida rodada sobreposta por avental e algibeira, deixando antever os seus
pés. Camisa sobreposta por xaile cruzado em [X], lenço preso por nó de laçada no topo, brincos e pendente em forma de coração sobre o peito.
Inscrição publicitária no aventar em tons de negro “Vinhos do Porto - Santos Júnior”. Rolha amovível no verso da cabeça. Decoração vidrada e
policroma em vários tons sobre fundo branco com apontamentos a ouro, pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 75 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO 297

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com medalhões lisos e repuxados, ladeados por
volutas em relevo, intercaladas entre si por concheados, aletas e enrolamentos vegetalistas sobre fundo batido. 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: 951 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 41,5 cm

Base Licitação: 500 €

CÉSAR NETTO (1944) 298

“VISTA DO PORTO” – Óleo sobre tela de pendor estilizado e espatulado, com vista do Rio Douro, Ponte da Arrábida e casarios na margem da
Ribeira do Porto. Obra assinada no canto inferior direito [César Netto • 99]. Pintura a necessitar de pequena limpeza. Trabalho emoldurado.
Dim: 50x73,3 cm (Óleo)
Dim: 70x93,5 cm (Moldura)
Nota: 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: 100 €

TINTEIRO DE SECRETÁRIA 299

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Base recortada, decorada com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por caneladuras
verticais e volutas, encimada ao centro por plinto com puti representado em vulto perfeito a tocar ferrinhos, perfurado na frente e verso para apoio de
duas penas de escrita e dois depósitos lisos e bojudos com tampas com pomos torneados, assente sobre pés recortados, encimados por folhas de
acanto. Pena de escrita com decoração realista. 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: 754,2 gr.
Dim: 18x15,3x24,5 cm

Base Licitação: 500 €

PRATO SOPEIRO 300

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, branco, rosa, sobre fundo branco, tendo ao centro cartela oval com enrolamentos
vegetalistas, ladeada por faixa concêntrica com flores, frisos perolados e pontas de seta. Aba decorada com arranjos florais, ladeados por frisos
concêntricos e faixa com argolas unidas entre si e fiadas peroladas a ouro. Reinado de Jiaquing. Sinais de uso e esbeiçadela acentuada no bordo.
Diâm: 24,3 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24537
https://serralvesantiguidades.com/lote/24303
https://serralvesantiguidades.com/lote/23449
https://serralvesantiguidades.com/lote/24477
https://serralvesantiguidades.com/lote/24152
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PAR DE BRINCOS DE SENHORA COM PENDENTES 301

Em ouro amarelo e branco sem marcas de garantia, trabalhos português do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao alto, encimado
no topo por (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,25 (ct). Pendente recortado e vazado em forma de flor, cravejado ao centro por (1)
diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,50 (ct). Sinais de uso.
Sem marcas de contrastaria – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 6,2 gr.
Dim: 2x1 cm

Base Licitação: 800 €

OFICINA PORTUGUESA 302

“NOSSA SENHORA DO CARMO” – Óleo sobre cobre, representando a Nossa Senhora do Carmo com o Menino Jesus ao colo, ambos segurando
o escapulário ou tributo “dois pedaços de tecido ligados por finas fitas”, trabalho português do séc. XVIII-XIX. Pintura a necessitar de
limpeza.Trabalho emoldurado.
Dim: 22,8x18,5 cm (Óleo sobre cobre)
Dim: 30,7x26,1 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

CESTO PARA PÃO COM ASA FIXA 303

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circulara e de covo acentuado, decorada na aba
com motivos florais, interligados entre si por argolas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base moldurada em dégradé de formato circular.
Asa fixa com a mesma decoração. 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 aprox: 897,8 gr.
Alt: 30,5 cm
Diâm: 27,7 cm

Base Licitação: 500 €

CAIXA PALMIRO 304

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado na frente e verso com
reservas recortadas, ornadas interiormente com motivos de arranjos florais em vários tons sobre fundo branco, ladeadas por faixas concêntricas e
enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo verde, assente sobre base circular. Corpo ladeado por duas pegas recortadas e vazadas em voluta,
ornadas com ramagens e flores em relevo. Corpo encimado por tampa repuxada, decorada com reservas recortadas com motivos de arranjos florais
com término em pega em forma de tronco, ladeada por flores e ramagens em relevo. Pintada à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso,
pequenas faltas e defeitos numa pétala e numa das folhas da tampa.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 19 cm
Nota: Exemplar idêntico foi vendido no “IV e VI Leilão da Vista Alegre no ano 2000 com o nº 193 e no ano 2003 com o Nº 213”.

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA ESTILO ART-DÉCO 305

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso e
recortado com término em mesa quadrangular com interior facetado, encimada ao centro por carrapeta, cravejada no seu total com cento e vinte e
cinco (125) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 18,7 gr.
Med: 20

Base Licitação: 1.200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24214
https://serralvesantiguidades.com/lote/24159
https://serralvesantiguidades.com/lote/24415
https://serralvesantiguidades.com/lote/23777
https://serralvesantiguidades.com/lote/24314


Leilão Dezembro 2021

Página 60 de 296

AREEIRO 306

Em faiança portuguesa do norte da fábrica de Louças de Stº António do Vale da Piedade, trabalho do séc. XVIII-XIX. Corpo facetado, decorado em
tons de amarelo, laranja, verde, azul, castanho e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro faixas concêntricas, encimadas por friso de movimento
ondulado, formando um padrão repetitivo. Marcado a azul na base. Sinais de uso, cabelo e esbeiçadelas na base, uma delas, mais acentuada.
Alt: 4 cm
Diâm: 7,9 cm

Base Licitação: 75 €

CANECA PARA ÁGUA “LEITÃO & IRMÃO” 307

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo batido, decorado por faixa concêntrica de movimento ondulado com término em cartela frontal
recortada, ladeada por arranjos florais em relevo, faixas oblíquas com términos em enrolamento, ornadas com motivos vegetalistas, perolados e
cartelas com interior martelado, assente sobre base circular moldurada em dégradé. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e
ínfimas amolgadelas.
Contraste: Javali (I) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937. Marca de Ourives
de Lisboa - Vidal Nº 635 de Leitão & Irmão, registada em 1887 e inscrição 1º título.
Peso aprox: 784,8 gr.
Alt: 20,4 cm

Base Licitação: 500 €

NOSSA SENHORA DO Ó 308

Escultura em granito esculpido e bujardado, trabalho português do séc. XX. A figura está representada de pé emvulto perfeito com ambas as mãos
sobre o ventre. Traja túnica comprida, deixando antever os seus pés e manto sobre as costas. Sinais do tempo.
Alt: 60 cm
Nota: Na nossa modesta opinião pensamos que a escultura em questão representa a Nossa Senhora do Ó, pedimos desde já desculpa se a
classificação estiver errada.

Base Licitação: 75 €

COLAR DE PÉROLAS COM FECHO EM OURO 309

De fiada única com fecho em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro), trabalho
português do séc. XX. Colar enfiado em fio sintético com (50) pérolas com término em fecho em ouro amarelo de formato oval, percorrido por fiada
cravejada por fiada única com catorze (14) rubis, encimado ao centro por uma (1) esmeralda. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 46,3 gr.
Compr: 46,5 cm

Base Licitação: 800 €

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 310

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.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 12,5 gr.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997.
Alt: 31,5 cm (Escultura)
Dim: 36,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva coroa em prata)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24147
https://serralvesantiguidades.com/lote/24289
https://serralvesantiguidades.com/lote/24039
https://serralvesantiguidades.com/lote/24524
https://serralvesantiguidades.com/lote/23721
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AÇUCAREIRO 311

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo bojudo de sessão elíptica, decorado por faixa concêntrica com arranjos florais sobre fundo batido,
ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, encimada por friso com folhas de acanto, assente sobre pés zoomórficos com términos
esféricos. Tampa repuxada com a mesma decoração com término em pomo torneado, decorado por folhas de acanto com término em flor. Pegas
laterais recortadas e vazadas em voluta com términos em cabeças de cisne. Sinais de uso.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-43]. Contraste da prata do toque mínimo 0,750/1000 do ensaiador de Lisboa não
identificado, datável de c. 1870-c 1879. Marca de Ourives de Lisboa - Fernando Moitinho de Almeida [L- 80], atribuível a António Francisco Xavier da
Costa, citado em 1856 e conhecido com contrastes L- 43 e L- 45, datável de c. 1870-c. 1879. Açucareiros (3), bules (3), leiteiras (2) etc.
Peso aprox: 606,2 gr.
Dim: 17,5x12x19 cm

Base Licitação: 500 €

MESA DE CHÁ 312

Em madeira de pau-óleo e outras madeiras maciças, torneadas, entalhadas e patinadas, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo liso de formato
rectangular de movimento giratório, assente sobre cintura de linhas direitas com compartimento interior. Pé de coluna torneado em forma de
balaústre, assente sobre base recortada, interligada a pernas recortadas de boa curvatura com términos em pés zoomórficos entalhados. Sinais de
uso e tampo superior com empeno.
Dim: 73,5x42,5x86,7 cm (Fechada)
Dim: 71,5x86,7x85 cm (Aberta)

Base Licitação: 150 €

BILHETEIRA D. MARIA 313

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII-XIX. Fundo parcialmente liso, decorado com motivos vegetalistas, interligados entre si por faixas
onduladas com términos em enrolamento, volutas e friso concêntrico guilhochado, assente sobre pés recortados e vazados. Orla moldurada em
dégradé. Bordo decorado por faixa concêntrica perolada em relevo, intercalada por flores. Sinais de uso e desgastes nas marcas de garantia.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - P-16. Contraste da prata do ensaiador do Porto José Coelho Sampaio, registado em
1792.08.08, datável de c. 1790-c 1804. Marca de Ourives do Porto - Fernando Moitinho de Almeida - P-357, atribuível a José Pereira Ribeiro, citado
entre 1760-1783, conhecida com contrastes P-13, P-16, P-17 e P-18, datável de 1768-1810.
Peso aprox: 479 gr.
Alt: 3,8 cm
Diâm: 24,2 cm

Base Licitação: 500 €

JESUS CRISTO 314

Escultura em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a mão esquerda
sobre o peito e braço esquerdo flectido com a mão entreaberta, Rosto de traços bem demarcados com barbas e longos cabelos caindo sobre as
costas. Traja túnica comprida com movimento de drapeados harmoniosamente elaborados, assente sobre base em mármore em tons de verde.
Escultura assinada H. Muller. Sinais de uso.
Alt: 22 cm (Escultura)
Dim: 24,5 cm (Altura total da escultura com a base em pedra mármore)

Base Licitação: 60 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA COM PENDENTES 315

Em ouro amarelo e branco (19,2k), com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalhos português do séc. XIX-XX. Corpo recortado de
formato rectangular ao alto, encimado no topo por (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct). Pendente recortado e vazado em forma
de flor, cravejado ao centro por (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,75 (ct). Sinais de uso e restauro em um dos brincos, afectando as
marcas de garantia.
Contraste: Cabeça de Tigre - Marca de garantia aproximada do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa 1887-1937. Marca de Ourives
de Lisboa - Vidal Nº 573 de José Maria Cardoso, registada em 1919 e cancelada em 1973.
Peso total aprox: 4 gr.
Dim: 2,5x0,8 cm

Base Licitação: 900 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24024
https://serralvesantiguidades.com/lote/23862
https://serralvesantiguidades.com/lote/24493
https://serralvesantiguidades.com/lote/23966
https://serralvesantiguidades.com/lote/24215
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CANECA ANTROPOMÓRFICA 316

Em faiança portuguesa, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a
mão direita no bolso das calças e a esquerda sobre a barriga, assente sobre base recortada de formato circular. Rosto de traços bem demarcados
de olhos amendoados e com expressão de escárnio, ladeado por cabelos finamente moldados, encimados por chapéu de aba larga, rolha amovível.
Apresenta-se ricamente trajado com calças compridas, deixando a descoberto os seus pés calçados por botas, camisa ornada por laço, encimada
por casaco parcialmente desabotoado e capote ornado por gola. Pega do verso em forma de cabelo entrançado. Decoração vidrada e desvidrada
em tons de castanho, branco, bordeaux e negro. Sinais de uso, esbeiçadela no verso da base e aba do chapéu partida e colada.
Alt: 32,5 cm

Base Licitação: 100 €

IMPONENTE ESPELHO DE MESA DE GRANDES DIMENSÕES 317

Em madeira de pau-santo maciço, com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Moldura recortada de formato rectangular ao alto com
espelho central biselado, encimada por aplicação em prata que acompanhas as linhas da moldura, decorada com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas em relevo. Verso com estrutura em madeira de pau-santo maciço com suporte recortado. Sinais e uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de 1938-1984 e inscrição incisa “Ourivesaria Correia?
- Lisboa”.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 51x42,5 cm

Base Licitação: 450 €

LICOREIRO “NAPOLEÃO III” 318

Em madeira de nogueira maciça e patinada, faixeada a olho-de-perdiz, raiz de nogueira e pau-rosa com embutidos em latão e osso, trabalho francês
da segunda metade do séc. XIX. Corpo de formato rectangular ao alto com frente recortada e de linhas onduladas com tampa de movimento
ascendente e descendente com frente de rebater e laterais com fecho e abertura, accionado por dobradiças. Corpo assente sobre base recortada,
decorada com faixas concêntricas embutidas em latão com término em pés torneados. Corpo protegido por cantoneiras em metal dourado, decorado
na parte frontal e no topo por cartelas recortadas e embutidas em madeira de pau-rosa, ladeadas por faixas concêntricas, motivos florais,
enrolamentos vegetalistas, volutas embutidas em latão e em osso com caneladuras perfiladas a negro. Interior amovível em madeira de mogno
maciço e patinado, constituído por fuste central torneado, ladeado por suportes recortados em dégradé para suporte das respectivas garrafas e
cálices. Licoreiro constituído por quatro (4) garrafas e dezasseis (16) cálices em vidro translucido moldado, decorado a ouro com grinaldas
estilizadas, ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, faixas concêntricas lisas e onduladas. Sinais de uso, cálice cabelado e
esbeiçado no bordo superior e friso frontal da base em latão omisso.
Dim: 27,5x26,8x34,5 cm (Licoreiro fechado)
Dim: 48x30x65 cm (Licoreiro aberto)
Alt: 19,5 cm (Garrafa)
Alt: 8,2 cm (Cálices)

Base Licitação: 200 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 319

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de movimento ondulado e de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica
em forma de tronco com parras e uvas, assente sobre base repuxada e moldurada de formato circular. Bordo recortado, encimado por ramagens
com parras e uvas em relevo. Asa móvel recortada e vazada, encimada ao centro por cartela oval, ladeada por volutas, enrolamentos vegetalistas e
cachos de uvas. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 133 - Marca da prata do contraste do Porto Guilherme Guedes Mancilha do toque mínimo de 0,750/1000, registada
em 1887 e usada até 1881. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1231 - Marca variante da precedente da segunda metade do séc. XIX
Peso aprox: 980,6 gr.
Alt: 11,4 cm
Diâm: 31,5 cm
Dim: 27,5 cm (Altura total do cesto com a respectiva pega móvel)

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23331
https://serralvesantiguidades.com/lote/24063
https://serralvesantiguidades.com/lote/23813
https://serralvesantiguidades.com/lote/23451
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PRATO RECHAUD 320

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado com dois
bocais laterais para colocação da respectiva água quente. Decoração sobre vidrado em tons de azul e a ouro sobre fundo branco com faixas
concêntricas de movimento ondulado, intercaladas por enrolamentos vegetalistas, perolados e frisos ondulados com flores estilizadas. Reinado de
Jiaquing. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Alt: 4,1 cm
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 100 €

ANEL DE SENHORA 321

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,80, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso com mesa
recortada de formato oval, cravejada com trinta e dois (32) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimada por quadras,
cravejadas com três (3) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (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 e Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso aprox: 9,8 gr.
Med: 26

Base Licitação: 800 €

HELENA ABREU (1924) 322

“SEM TÍTULO” – Serigrafia a negro sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Helena Abreu // 2000]. Edição limitada de 124 // 140.
Exemplar com alguns picos de oxidação e ligeira ondulação no papel, junto aos cortes da mancha. Trabalho não emoldurado. Ref. Biog. Dicionário
de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 14] // Michael Tannock. [pág. 1].
Dim: 99,5x69,5 cm (Total da Mancha)

Base Licitação: 75 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 323

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Taça parcialmente lisa de formato bojudo e de covo acentuado, assente sobre base circular repuxada,
decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por volutas e friso concêntrico perolado com términos em pés
zoomórficos sobre bolas. Bordo exterior, decorado por medalhões recortados com enrolamentos vegetalistas em relevo, interligados entre si por
grinaldas. 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: 1.025,9 gr.
Alt: 20,3 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 600 €

PIA PARA ÁGUA BENTA 324

Em faiança portuguesa do norte, moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível á fábrica de Louças de Stº António Vale da Piedade, trabalho do séc.
XIX. Corpo recortado de formato rectangular ao alto com término em cruz, encimado frontalmente por pia recortada de formato bojudo e de covo
acentuado. Decoração em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro uma cruz, encimada por nuvens estilizadas e faixa ondulada, ladeada
por lanças, escadas, pregos e martelo (Atributos da crucificação). Pia decorada por faixa esponjada, ladeada por frisos com término em pináculo
invertido. Sinais de uso, esbeiçadelas acentuadas no bordo superior da pia e faltas e defeitos no término do pináculo.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24153
https://serralvesantiguidades.com/lote/24420
https://serralvesantiguidades.com/lote/23458
https://serralvesantiguidades.com/lote/24474
https://serralvesantiguidades.com/lote/24144
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ESCRAVA 325

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. Corpo recortado e vazado de formato ovalado, encimado por mesa transversal, decorada com enrolamentos
vegetalistas, intercalados por volutas e flores estilizadas, cravejadas por (3) três diamantes em talhe de brilhante, tendo o central cerca de 0,25 (ct) e
os laterais cerca de 0,10 (ct) cada, ladeados no seu total por (44) quarenta e quatro diamantes de talhe antigo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800/1000 e
0,833/1000, 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: 21,9 gr.
Diâm: 5,5 cm (Interior)
Diâm: 6,5 cm (Exterior)

Base Licitação: 1.500 €

ESTANTE LIVREIRA DE “TORCIDOS E TREMIDOS” 326

Em madeira de pau-santo com partes maciças e folheadas, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com duas portas
envidraçadas, ladeadas por colunas espiraladas e duas gavetas na base. Almofadas salientes utilizadas como elementos decorativos, ornadas por
molduras e frisos de tremidos. Interior compartimentado por quatro prateleiras em madeira. Ferragens recortadas e rendilhadas em metal amarelo.
Sinais de uso, pés com vestígios de xilófagos e pequenas faltas e defeitos nos folheados.

Base Licitação: 200 €

FRAPÊ 327

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo martelado de formato tubular, decorado com ramagens em relevo, ladeadas por parras e uvas
esmaltadas em tons de verde e castanho. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 1.319,9 gr.
Alt: 23 cm
Diâm: 9cm (Interior)
Diâm: 13 cm (Exterior)

Base Licitação: 600 €

CARLOS TRINDADE (1957) 328

“MADAME CÉZANNE” – Tríptico a óleo sobre cartão prensado, colado em madeira. Obra com a inscrição do título, assinada e datada na parte
inferior esquerda [Madame Cézane ? Carlos Trindade 1993/98]. Trabalho do artista plástico da série “Cézanne”. Moldura em madeira lacada em
tons de cinzento.
Dim: 40,2x74,5 cm (Tríptico)
Dim: 52,9x86,9 cm (Moldura)
Nota: Carlos Alberto de Matos Trindade – Nasceu no Porto, em 1957. Licenciado em Artes Plásticas/Pintura pela FBAUP (1981). Doutorado pela
Universidade de Vigo (Departamento de Escultura, 2014), com a tese "Arte e Memória. Desenvolvimentos e derivações sobre o conceito de memória
e sua contribuição à prática artística". Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2009-2012). Desde 1982, exerce actividades
docentes nos Cursos Superiores Artísticos da ESAP, de que foi um dos fundadores, tendo ocupado diversos cargos. Enquanto artista plástico,
começou a expor em 1978: realizou 5 exposições individuais e participou em mais de 150 colectivas, em Portugal e no estrangeiro, estando
representado em algumas colecções públicas e privadas. Entre 1976 e 1981 trabalhou em Cinema de Animação, incluindo dois filmes subsidiados
pelo Instituto Português do Cinema, produzidos por Cinematógrafo- colectivo de intervenção, do qual foi um dos fundadores. Em 2015 recomeçou a
trabalhar em cinema, tendo realizado entretanto duas curtas-metragens apresentadas em alguns Festivais de cinema no estrangeiro. Ref. Biog.
Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 299].

Base Licitação: 100 €

ANEL DE SENHORA 329

Em ouro branco 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, cravejada interiormente e no términos dos aros exteriores com cento e dezanove (119) diamantes em talhe de brilhante, tendo
oitenta e cinco (85) cerca de 0,02 (ct) cada e trinta e quatro (34) cerca de 0,01 (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: 14 gr.
Med: 17

Base Licitação: 1.200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24198
https://serralvesantiguidades.com/lote/24121
https://serralvesantiguidades.com/lote/24183
https://serralvesantiguidades.com/lote/23755
https://serralvesantiguidades.com/lote/24520
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ANTÓNIO MENDES DA SILVA (1903-1987) 330

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre platex, representando arranjo vegetalista com rosas. Obra assinada no canto inferior direito [Mendes da Silva].
Bela composição, cheia de luz e de cor, tão característico do pintor Mendes da Silva. Trabalho com moldurada em madeira dourada e pintada em
tons de verde e branco. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.181] // Michael Tannock. [pág.160].
Dim: 39,8x30 cm (Óleo)
Dim: 57x47,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

JARRA “TOPAZIO” 331

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada com motivos de arranjos florais,
interligados entre si por fitas cinzeladas e laçarotes. Bojo decorado por faixa concêntrica com motivos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas e perolados cinzelados. Bordo circular, decorado por friso concêntrico com perolados em relevo. Sinais de uso e pequena amolgadela
no bordo.
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: 1.172,5 gr.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 600 €

INVULGAR BACIA DE GRANDES DIMENSÕES 332

Em latão moldado e batido, trabalho português do séc., XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de aba repuxada, decorada com
frisos concêntricos em dégradé. Sinais de uso, pequenos restauros antigos, amolgadelas e falta da argola de suspensão.
Alt: 32 cm
Diâm: 83,8 cm

Base Licitação: 80 €

TABULEIRO DE GRADINHA 333

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado ao centro por faixa transversal perolada, ladeada
por enrolamentos vegetalistas cinzelados. Aba decorada por faixa concêntrica com volutas gravadas, enrolamentos vegetalistas e motivos florais
cinzelados, assente sobre pés recortados e vazados com términos em enrolamento. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com caneladuras
oblíquas, intercaladas por flores estilizadas e motivos geométricos. Pegas recortadas, vazadas e facetadas, decoradas interiormente com
caneladuras recortadas, 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.
Peso aprox: 1.478 gr.
Dim: 5,8x25,5x43,5 cm

Base Licitação: 750 €

“SOLDADO INFANTARIA DE PENICHE – 1808” 334

Escultura em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Modelo do escultor “Américo Gomes”, modelo criado
em 1943. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando as baquetas nas mãos em posição de rufe e um tambor á cintura, assente
sobre base de formato quadrangular. Apresenta-se ricamente fardado com chapéu sobre a cabeça. Decoração vidrada e policroma em vários tons
com ornatos e complementos a ouro mate, pintada á mão. Marca e inscrição incisa no verso da base “Infantaria de Peniche 1808”. Sinais de uso e
uma das baquetas partida.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 21,5 cm
Nota: Américo Gomes - Escultor Nortenho, nasceu em 1880 e faleceu em 1963. Foi discípulo de Marques Oliveira, Alves Pinto e Sousa Caldas. É
autor do Monumento “O Homem do Leme” que se encontra na Foz do Douro e cujo modelo se conserva no Museu Marítimo de Ílhavo. Trabalhou na
Vista Alegre no sétimo período de 1948-1968. São de sua autoria numerosas esculturas de grande qualidade como as “4 Estações Modernas”;
“Grupo de Soldados apeados e a cavalo de vários regimentos do Exército do princípio do séc. XIX”; “Dança”; “Catatuas”; “Peixeira do Porto e
Conservados”.

Base Licitação: 80 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24540
https://serralvesantiguidades.com/lote/24181
https://serralvesantiguidades.com/lote/23859
https://serralvesantiguidades.com/lote/24229
https://serralvesantiguidades.com/lote/23962
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GARGANTILHA 335

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 estilizados, recortadas e vazados em voluta, encimados por faixas semicirculares em relevo, intercalados entre si por placas recortadas e
batidas de formato circular, argolas concêntricas e semicirculares, cravejadas no seu total com quarenta e seis (46) diamantes em talhe de brilhante
com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: 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: 37,2 gr.
Dim: 1,2x47,7 cm

Base Licitação: 1.900 €

ANTÓNIO CARNEIRO (1872-1930) 336

Desenho a lápis sobre papel, representando rosto feminino e de bebé. Obra assinada e datada no canto inferior direito [António Carneiro // 1923 -
VI]. Desenho com leves picos de oxidação, com duas manchas mais acentuadas na parte lateral direita. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário
de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.53-54-55] // Michael Tannock. [pág.39-40].
Dim: 16x14 cm (Desenho)
Dim: 27,6x24 cm (Moldura)

Base Licitação: 120 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO 337

De grandes dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica
recortada com motivos florais gravados, ladeados por enrolamentos vegetalistas, concheados e volutas. Orla decorada por caneladuras largas de
movimento côncavo e convexo, formando um padrão repetitivo. Aba profusamente decorada com concheados em relevo sobre fundo batido,
ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas, aletas 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: 1.745,8 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 50 cm

Base Licitação: 800 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24424
https://serralvesantiguidades.com/lote/23955
https://serralvesantiguidades.com/lote/24452
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JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA LOPES (1837-1918) 338

DUAS ESCULTURAS COM COLUNAS / VITRINAS
“MENDIGO” – Escultura em barro moldado, relevado e policromado de dimensões bastante razoáveis e de grande gestualismo e pormenor, trabalho
do séc. XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostada a tronco de árvore, apoiada por muleta na axila esquerda com o braço
flectido e mão fixa, segurando o chapéu de aba larga com o dedo polegar e a mão direita aberta a solicitar a caridade duma esmola. Todo o conjunto
emociona e apela à generosidade de quem com ele se cruzar. Rosto de traços bem demarcados de expressão sofrida e de olhar frontal, com cabelo
ondulado e longa barba entrelaçada. Traja calças remendadas, subida na perna esquerda pelo joelho, deixando a descoberto uma ferida tapada e
envolvida por pano, camisa e casaco roto, encimado por duas sacolas a tiracolo e uma cabaça sobre o bolso direito. Assente sobre base
quadrangular, com os frisos que percorre a base, marmoreados. Frente da base com a inscrição incisa [MENDIGO]. Rara e invulgar escultura,
considerada uma das mais expressivas e melhores figuras de Joaquim Teixeira Lopes. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas, desgastes e
possíveis restauros antigos.
“SALTEADOR” – Escultura em barro moldado, relevado e policromado de dimensões bastante razoáveis e de grande gestualismo e pormenor,
trabalho do séc. XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, recostada a tronco de árvore, em posição de passo largo, segurando com
ambas as mãos uma espingarda de pederneira, notando-se ligeiramente uma pistola na faixa que tem à cintura, junto ao cotovelo do braço
esquerdo. Rosto de traços bem demarcados, numa expressão viril e rebelde, de olhar fixo e atento a qualquer movimento, de barba entrelaçada,
com chapéu de aba larga sobre a cabeça, sobressaindo o seu cabelo ondulado e esvoaçante. Traja calções com faixa cingidos à cintura, camisa
semiaberta e casaco ligeiramente descaído somente sobre o ombro direito. Assente sobre base quadrangular, com os frisos que percorre a base,
marmoreados. Frente da base com a inscrição incisa [SALTEADOR]. Interessante e invulgar escultura, considerada uma das figuras mais
conseguidas de Joaquim Teixeira Lopes. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas, desgastes e possíveis restauros antigos.
Obs. Peças idênticas vêm referenciadas no “CATÁLOGO DA FÁBRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS”. Edição de 1910. Vila Nova
de Gaia. Página Nº 20, estampa com o número 118 (Mendigo) & Página Nº 21, estampa com o número 120 (Salteador) e no “CATÁLOGO
MOSTRUÁRIO DA FÁBRICA DAS DEVEZAS”, apresentando um formato maior do anterior catálogo, mais ou menos quadrangular, sem paginação,
mas com muita mais nitidez notando-se com perfeição a sua policromia, apesar de se encontrar ilustrado a negro, com o número 37 (Mendigo) e o
número 38 (Salteador).
“COLUNAS / VITRINAS” – Em várias madeiras patinadas, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato quadrangular ao alto, com frontais e
laterais envidraçados, assentes sobre pés de bolacha. Tampos emoldurados, com pedra mármore em tons de rosa, cinza e preto, encastrados por
sistema de rebaixe. Interiores forrados a papel veludado em tons de encarnado, com uma prateleira ao centro.
Dim: 88x32x32 cm (Mendigo)
Dim: 88x48,5x34,2 cm (Salteador)
Dim: 99x43x43 cm (Vitrinas)
Nota: José Joaquim Teixeira Lopes, ou Teixeira Lopes (Pai) – Escultor e ceramista português. Nasceu em São Mamede de Ribatua, no dia 24 de
Fevereiro de 1837. Foi pai do grande escultor António Teixeira Lopes e do arquitecto José Teixeira Lopes. Com 13 anos foi trabalhar como aprendiz
no atelier do Professor de escultura da Academia Portuense de Belas Artes, Manuel da Fonseca Pinto, na confecção de ornamentos de proas de
navios, onde permaneceu 6 anos. Estudou ainda na Escola Industrial do Porto e, com dois professores da referida Academia, João António Correia
e Francisco José Resende, com quem desenvolveu a sua técnica de desenho e modelação do barro. Passou depois cerca de 1 ano em Paris, onde
estudou com o célebre escultor François Jouffroy e, ao retornar, dedicou-se intensamente à cerâmica. Na Fábrica de Cerâmica das Devesas, da
qual foi fundador, sócio e principal artista, criou um curso de desenho e modelação, o qual eventualmente deu origem à Escola Industrial Passos
Manuel, em Vila Nova de Gaia.
Entre as suas numerosas obras, destacam-se a estátua de Passos Manuel em Matosinhos, a estátua de D. Pedro V, na Praça da Batalha do Porto;
o relevo Baptismo de Cristo em bronze no baptistério da Sé do Porto, estando o gesso original na Igreja Matriz de S. Mamede de Ribatua; o desastre
da Ponte das Barcas, ocorrido em 1809;  as estátuas “União faz a força”, “Filho pródigo”, “Caridade”, “Conde Ferreira”, e diversas estátuas
alegóricas. José Joaquim Teixeira Lopes foi também pintor de azulejos e criador de dezenas de figuras em terracota pintada, representando figuras
e costumes regionais. Atendendo à grande quantidade de artistas a quem ensinou ou que com ele privaram, Teixeira Lopes (Pai), foi uma das mais
influentes figuras da Arte em Portugal, no período do Romantismo. Foi agraciado com a Ordem de Cristo, condecoração que lhe foi atribuída por El-
Rei D. Luís, e ganhou diversos prémios em exposições nacionais e internacionais. José Joaquim Teixeira Lopes, faleceu em 1918, em Vila Nova de
Gaia, estando sepultado no jazigo-capela da família, na sua terra natal. Ref. Biog.Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [págs. 282-283]
// Michael Tannock. [pág. 93] // Casa-Museu Teixeira Lopes - Galerias Diogo de Macedo. [págs. 54-55].

Base Licitação: 1.500 €

JARRO COM TAMPA 339

Em prata europeia, trabalho do séc. XVIII. Corpo liso de formato bojudo, decorado por faixas concêntricas e brasão frontal com cartelas ovais,
encimadas por coroa de Marquês, ladeada por volutas, grinaldas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base repuxada de formato circular,
moldurada em dégradé. Bocal recortado e ricamente decorado frontalmente por concha cinzelada. Tampa repuxada com partes côncavas e
convexas de movimento ascendente e descendente, decorada no topo por concheado cinzelado com término em pomo recortado e vazado em
voluta. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada com motivos vegetalistas e enrolamentos. Sinais de uso.
Marcas não identificadas. Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 876 gr.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 900 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24439
https://serralvesantiguidades.com/lote/24307
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PAR DE JARRAS 340

Em vidro opalino em tons de verde moldado, pintado e dourado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos espalmados de formato bojudo,
decorados em vários tons sobre fundo verde, com motivos de arranjos florais, ladeados por ramagens, borboletas e complementos a ouro, assentes
sobre bases repuxadas de formato circular, pintada á mão. Sinais de uso.
Alt: 22,5 cm

Base Licitação: 75 €

COLAR DE SENHORA “CONTAS DE VIANA” 341

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído
por fiada única com sessenta (60) contas ditas de “Viana”, enfiadas em fio de ouro, formando um desenho repetitivo. 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: 18,4 gr.
Compr: 44 cm

Base Licitação: 1.100 €

GRAÇA MORAIS (1948) 342

“SEM TÍTULO” – Serigrafia a cores sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Graça Morais // 85]. Edição limitada de 20 // 200. Obra
bem conservada. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.165-166] // Michael Tannock. [pág.164].
Dim: 62,5x41,5 cm (Mancha)
Dim: 82,5x61,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES “ART-DECO” 343

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Fuste constituído por faixas concêntricas em dégradé, interligados a braços recortados de formato
tubular, encimados por copos bojudos e arandelas que servem de apoios às velas, assente sobre bases repuxadas, decoradas por fiadas
concêntricas peroladas. Interiores das bases em madeira de pau-santo.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937 e inscrição incisa
[J. N. Cunha Ld.ª – Lisboa].
Peso total aprox: 1.225,4 gr.
Alt: 11,3 cm
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 800 €

NOSSA SENHORA DA SAÚDE 344

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com as
mãos abertas, assente sobre base recortada de formato oval com inscrição pintada a negro sobre fundo marmoreado “N. S. da Saúde”. Rosto de
expressão graciosa de traços bem demarcados com longos cabelos finamente entalhados. Traja túnica comprida cingida á cintura, decorada com
motivos florais e enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo vermelho e manto recortado sobre as costas com ponta pendente sobre a perna
esquerda. Sinais de uso, mãos posteriores com falta de um dos dedos, coroa da cabeça omissa e faltas e defeitos na policromia.
Alt: 20,3 cm

Base Licitação: 75 €

CÓMODA D. MARIA 345

Em madeira de vinhático maciço, trabalho português do séc. XIX. Tampo de linhas direitas de formato rectangular ao baixo qua 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24067
https://serralvesantiguidades.com/lote/24324
https://serralvesantiguidades.com/lote/24529
https://serralvesantiguidades.com/lote/24266
https://serralvesantiguidades.com/lote/24368
https://serralvesantiguidades.com/lote/24464
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ANEL DE SENHORA 346

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro parcialmente
liso, percorrido por fiadas cravejadas no seu total com dez (10) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Mesa de formato
circular, encimada ao centro por um (1) topázio lapidado em tons de azul translucido, ladeado por faixa concêntrica e aletas cravejadas no seu total
com vinte e oito (28) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 14 gr.
Med: 15

Base Licitação: 1.300 €

BERTINO (1928-2014) 347

“MUSIQUE CLASSIQUE ELECTRONIQUE” – Óleo sobre tela de consideráveis dimensões, alusivo à música electrónica clássica, com texto escrito
em francês na superfície pictórica frontal. Obra assinada e datada no canto inferior direito [BERTINO // PARIS-1984]. Verso da tela com as
seguintes inscrições, pelo cunho do artista. Canto superior esquerdo {BERTINO // PARIS - 1984 // H-378 – 11. 378}. Por baixo as impressões
digitais do artista inseridas em papel, colado à tela. Canto superior direito {MUSIQUE // CLASSIQUE // ELECTRONIQUE}. Por baixo as impressões
digitais do artista inseridas em papel, colado na barra central da grade. Para ver obras idênticas, consultar o site:
[https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/]. Pintura bem conservada. Trabalho não emoldurado.
Dim: 97x130 cm
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 300 €

PAR DE JARRAS 348

Em vidro azul moldado e pintado a ouro, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato bojudo, decorados com enrolamentos vegetalistas e
volutas, ladeadas por faixas e frisos concêntricos a ouro sobre fundo azul, assente sobre bases repuxadas de formato circular. Sinais de uso e
pequenos desgastes no ouro.
Alt: 30,4 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24340
https://serralvesantiguidades.com/lote/24532
https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/
https://serralvesantiguidades.com/lote/24133
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BILHETEIRA 349

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular, decorado com ramagens vegetalistas, interligadas entre si por frisos
guilhochados, ladeados por faixa concêntrica perolada, assente sobre pés recortados e vazados, encimados ao centro por argolas peroladas. Aba
decorada por faixa concêntrica lisa de movimento côncavo. Bordo decorado por fiada perolada em relevo, intercalada entre si por flores. Sinais de
uso e bordo exterior amolgado e partido.
Contraste: Guimarães Coroa - Moitinho de Almeida - G-9 - Contraste da prata de ensaiador de Guimarães não identificado dos finais do séc. XVIII -
Marca de Ourives de Guimarães não identificado - Moitinho de Almeida - G-50 variante do mesmo, conhecida com contraste G-10, este de fim do
século XVIII - princípio do século XIX.
Peso aprox: 962,5 gr.
Alt: 4,3 cm
Diâm: 33 cm

Base Licitação: 900 €

LOUCEIRO 350

Em madeira de mogno maciço e raiz de mogno com forras e aranhas em madeira de ébano de macáçar e cetim, trabalho português do séc. XIX-XX.
Corpo superior encimado no topo por cimalha amovível, constituído por duasportas envidraçadas com escudetes embutidos em madeira de pau-
santo em forma de losango e aranhas de sessão geométrica em ébano e cetim. Corpo inferior constituído por duas gavetas, decoradas por
puxadores torneados em madeira de pau-santo com embutidos ao centro em osso e duas portas, ornadas por escudetes e molduras em ébano,
assente sobre base de linhas direitas com término em pés torneados. Interiores das gavetas malhetados em madeira de pau-caixa. Interiores
compartimentados por três prateleiras, sendo as duas superiores recortadas e decoradas com torneados em forma de balaústre. Sinais de uso e
opados nas folhas.
Dim: 220x61x118 cm

Base Licitação: 250 €

POMBO 351

Escultura em porcelana desvidrada e polida (biscuit), moldada, relevada e pintada, produção da fábrica “Vidal Arte - Fábrica de Porcelanas Ld.ª -
Portugal - Manufactura - Ílhavo - Aveiro”, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, assente sobre tronco em
posição de observação. Decoração policroma em vários tons, pintada á mão. Marca por carimbo e assinatura do pintor na base [Vidal Arte - Portugal
- Manufactura]. Sinais de uso.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 100 €

ALFINETE DE LAPELA “FLOR” 352

Em ouro amarelo e prata (joalharia), sem marcas de garantia, trabalho português da primeira metade do séc. XX. Corpo recortado em forma de
ramagem, ladeada por volutas, encimada ao centro por flor, cravejada no seu total com sessenta e oito (68) diamantes de talhe rosa e vinte e um
(21) rubis lapidados. Verso com fecho em forma de travessão. Sinais de uso e três diamantes omissos.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 32,3 gr.
Dim: 5,4x5,8 cm

Base Licitação: 2.000 €

CANHÃO DE AMEIA 353

Em ferro fundido e patinado, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato tubular, decorado com faixas
concêntricas em relevo, assente sobre carreta recortada em madeira de pinho maciço com montantes transversais e término em rodas torneadas em
madeira. Sinais de uso, canhão com oxidação acentuada e carreta de execução posterior ao canhão.
Dim: 79 cm (Canhão)
Diâm: 15 cm (Canhão)
Dim: 37x47x71 cm (Carreta)

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24308
https://serralvesantiguidades.com/lote/23971
https://serralvesantiguidades.com/lote/24103
https://serralvesantiguidades.com/lote/24336
https://serralvesantiguidades.com/lote/24016
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BISCOITEIRA COM ASA MÓVEL 354

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, ricamente decorado com arranjos florais e enrolamentos vegetalistas em
relevo, interligados entre si por laçarotes e faixas esvoaçantes, ladeados por faixa concêntrica perolada, assente sobre pés recortados, encimados
ao centro por rostos femininos em relevo com términos em enrolamento. Tampa repuxada com a mesma decoração, encimada no topo por pomo
recortado e vazado em voluta. Asa móvel 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: 1.027 gr.
Alt: 22 cm (Biscoiteira)
Diâm: 14,7 cm
Dim: 28 cm (Altura total da biscoiteira com a respectiva asa móvel)

Base Licitação: 1.000 €

GRUPO DE 4 ESTAÇÕES 355

Em porcelana desvidrada e polida (biscuit), moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. As Quatro Estações são
representadas alegoricamente com recurso a divindades da mitologia romana. As deusas Flora, Ceres, Pomona e Bruma encarnam,
respetivamente, a Primavera, Verão, Outono e Inverno. As figuras estão representadas de pé em vulto perfeito, descalças e envergando túnicas que
desnudam, mais ou menos e parcialmente a perna direita. segurando com as mãos tributos referentes a cada estação do ano, assentes sobre bases
de formato circular. Sem decoração. Marca incisa na base de cada escultura. Sinais de uso e pequeno defeito no término de uma folha da coroa de
louros e outros não detectados.
Alt: 32 cm (Maior)
Alt: 28 cm (Menor)

Base Licitação: 150 €

IMPORTANTE MAPA DO REINO DE PORTUGAL (SÉC. XVIII) 356

NICOLAUM VISSCHER – REGNORUM // PORTUGALLIÆ // ET // ALGARBIÆ. Tabula novíssima, accuratissimé // Composita // per // P.
PLACIDUM AUGUSTINUM, // et Edita // per // NICOLAUM VISSCHER. Cum previleg. Nunc apud Petrum Schenk Junior. Gravura aberta a buril em
chapa de cobre sobre papel de grandes dimensões em tons negros com partes aguareladas em vários tons, trabalho produzido na Holanda -
Amesterdão. Belo e importante mapa setecentista, ricamente ornado com o título inserido em cartela aguarelada no canto superior esquerdo,
apresentando na parte superior as Armas Reais do Rei D. João VI, ladeadas por figuras alusivas à época. Por baixo um pequeno mapa inserido num
rectângulo ao baixo, com a entrada do Rio Douro e as localidades que o envolvem. No canto inferior esquerdo encontra-se uma tábua de formato
rectangular ao alto com o registo explicativo das Fortalezas perto de Lisboa pela descida do Rio Tejo. No canto superior direito encontra-se uma
cartela aguarelada em forma de pergaminho na posição horizontal, suspensa por dois putiis alados, ladeados por laçarotes, tendo no seu interior as
escalas de várias regiões de Espanha e França. No canto inferior, dentro de pedestal o registo explicativo de diversas cidades Portuguesas inseridas
no mapa. Pedestal encimado por globo terreste e sol com raios flamejantes, aguarelados. Exemplar bem conservado para a época. Trabalho
emoldurado. INVULGAR MAPA.
Dim: 70x53 cm (Mapa)
Dim: 98,3x79,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 200 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 357

“JUNTA DE BOIS COM MUSICO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do séc. XX.
Escultura representando junta de bois com figura feminina a tocar instrumento de cordas, ladeada por apito, assente sobre base de formato
rectangular ao alto de frente recortada. Decoração desvidrada e policroma em vários tons. Escultura não assinada. Sinais de uso, desgastes na
policromia e parte frontal partida e colada.
Dim: 27x19x30,5 cm

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23995
https://serralvesantiguidades.com/lote/24093
https://serralvesantiguidades.com/lote/24538
https://serralvesantiguidades.com/lote/24391
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TERRINA 358

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular, decorado com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas
em relevo e volutas, assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés recortados em enrolamento. Tampa com a mesma decoração
com pomo em forma de flor. Pegas laterais recortadas e vazadas 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: 1.802,9 gr.
Alt: 26 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 900 €

RELÓGIO DE PULSO PARA HOMEM “UNIVERSAL” 359

Caixa em plaqué de ouro de marca “Universal - Geneve”, fabrico suíço do séc. XX. Caixa lisa com coroa lateral estriada que permite o acerto das
horas. Tampa interior com inscrição incisa [Fond Acier Inoxydable - Universal Geneve - Swiss - 542109]. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda manual com inscrições incisas [Universal Geneve “U” Swiss - Seventeen 17 Jewels - Inadjusted]. Mostrador em tons dourado
com inscrição no topo “Universal - Geneve” e na base [Swiss]. Braceletes em pele de crocodilo “Genuine Crocodile - Austria - Condor”. A funcionar.
Sinais de uso.
Contraste: Vidal Nº 121 – Marca destinada a relógios de plaqué, usada na contrastaria do Porto de 1891-1937.
Diâm: 3,2 cm

Base Licitação: 200 €

CENTRO DE MESA COM PLATEAUX 360

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Floreira de formato oval, decorada na frente e verso com medalhões repuxados, ladeados por volutas,
concheados e enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados por caneladuras verticais lisas de movimento côncavo e apontamentos cinzelados,
assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés de sapata. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, decoradas com
enrolamentos vegetalistas, interligadas ao corpo por grinaldas. Topo encimado por gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com
enrolamentos vegetalistas e volutas. Plateaux de bordo recortado de formato oval com a mesma decoração, assente sobre pés esféricos
espalmados em dégradé e espelho central biselado. 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 1833 de Francisco Peixoto de Barros, registada em 1932 e cancelada em 1972.
Peso aprox: 1.654 gr.
Dim: 15,5x17x35,5 cm (Floreira)
Dim: 5,5x34,5x46,8 cm (Plateaux)
Dim: 21,5 cm (Altura total da floreira com o respectivo plateaux)

Base Licitação: 1.000 €

CANDEEIRO DE TECTO DE CINCO LUMES 361

Em metal recortado, vazado e patinado com aplicações em porcelana moldada e cristal translucido moldado e lapidado, trabalho europeu do séc.
XIX-XX. Fuste de formato tubular, intercalado por peça bojuda em porcelana moldada e relevada, decorada em vários tons sobre fundo branco com
motivos florais pintados, ladeados por volutas e motivos florais em relevo com términos em enrolamentos vegetalistas em chapa patinada, flores em
porcelana e pingentes lapidados. Corpo ladeado por cinco (5) braços recortados e vazados, decorados com enrolamentos vegetalistas, encimados
por arandelas recortadas e tubos em matéria sintética com casquilhos interiores, interligados entre si por fiadas com pedraria lapidada e pingentes.
Electrificado. Sinais de uso, flor com pétalas partidas e possíveis faltas e defeitos não detectados.
Alt: 150 cm
Diâm: 77,5 cm

Base Licitação: 500 €

ALIANÇA ROTATIVA PARA SENHORA 362

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por aliança de movimento rotativo, cravejada no seu total com oitenta (80) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de1985-2020.
Peso total aprox: 14 gr.
Med: 16

Base Licitação: 900 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24257
https://serralvesantiguidades.com/lote/24431
https://serralvesantiguidades.com/lote/24306
https://serralvesantiguidades.com/lote/23846
https://serralvesantiguidades.com/lote/24279
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BERTINO (1928-2014) 363

“HISTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE XI” – Técnica mista sobre papel encorpado, alusivo à história da música clássica, com texto artístico,
dita “letrista”, na superfície pictórica frontal. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [BERTINO // PARIS - 1984]. Verso com as seguintes
inscrições no cartão de protecção: Canto superior esquerdo {Nº 11 // SONT 12 DESSINS}. Por baixo contém um folheto colado sobre o cartão, com
as seguintes inscrições {HISTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE // XII DOMAINE DE RECHERCHES // LA MUSIQUE ALLEMANDE PRÉS
CLASSIQUE // 1700-1759 | Nº 11 | BERTINO // PARIS - 1984 // H-394 - 11.394}. Canto superior direito {BERTINO // PARIS - 1984}.Para ver obras
idênticas, consultar o site: [https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/]. Pintura bem conservada. Trabalho emoldurado.
Dim: 49,7x64,7 cm (Técnica mista)
Dim: 68x83,2 cm (Moldura)
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 150 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 364

“APITO/PALITEIRO - PORCO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho português do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com as orelhas levantadas e de boca entreaberta. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Dorso
perfurado para colocação dos respectivos palitos e apito lateral. Escultura não assinada. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Dim: 10x8,5x17,4 cm

Base Licitação: 250 €

TABULEIRO “TOPÁZIO” 365

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato rectangular ao baixo. Bordo decorado por caneladuras transversais
em relevo, formando um padrão repetitivo. Pegas recortadas e vazadas em voluta com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 - Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 2.905 gr.
Dim: 2x38x65,3 cm

Base Licitação: 1.500 €

AMÉRICO GOMES (1880-1964) 366

“HOMEM DO LEME” – Escultura em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XX. A figura representa um timoneiro de
expressão concentrada com as mãos agarradas à roda do leme com os braços em esforço e as pernas bem assentes no convés. Navega contra
intempérie tentando a levar a embarcação a bom porto. Enverga capa de oleado e chapéu sobre a cabeça. Exemplar assinado e datado na base [Ag
// 1934]. Sinais de uso. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 43] // Michael Tannock. [pág. 77].
Dim: 30,5x12,5x21,9 cm
Nota: Esta estátua, originalmente em gesso, foi uma encomenda de Henrique Galvão a Américo Gomes para a Exposição Colonial Portuguesa
realizada no Palácio de Cristal, em 1934. O sucesso obtido pela obra foi de tal ordem, que terminada a Exposição foi mandada fundir em bronze. Foi
inaugurada a 27 de Janeiro de 1938, na Avenida de Montevideu, em Nevogilde - Porto. A maquete em gesso está no Museu Municipal de Ílhavo.

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24534
https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/
https://serralvesantiguidades.com/lote/24393
https://serralvesantiguidades.com/lote/24233
https://serralvesantiguidades.com/lote/24045
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SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 367

Em prata portuguesa com pomos e pegas em madeira de pau-santo maciço recortado e entalhado, trabalhos do séc. XX-XXI. Este serviço de chá e
café é constituído pelas seguintes peças: cafeteira, bule de chá, leiteira e açucareiro. Corpos de formato ovalado, decorados por caneladuras
verticais de topo recortado e de movimento convexo, assentes sobre bases molduradas em dégradé. Tampas parcialmente lisas de centro repuxado
com a mesma decoração, encimadas por pomos entalhados em madeira de pau-santo com términos em pináculos. Bule de chá e cafeteira com
pegas recortadas e vazadas em madeira de pau-santo com bicos em colo de cisne. 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 “Flamingo”.
Peso total aprox: 2.013 gr.
Alt: 24,5 cm (Cafeteira)
Alt: 17 cm (Bule de chá)
Alt: 9 cm (Leiteira)
Alt: 11,5 cm (Açucareiro)

Base Licitação: 1.000 €

RELÓGIO DE PULSO PARA HOMEM “PORTO II” 368

Caixa em plaqué de ouro rosa, modelo “Porto II”, desenhado, produzido e comercializado pelo “Museu do Relógio” em parceria com manufactura
alemã e russa de uma edição limitada de 100 exemplares, trabalho do Séc. XXI. Caixa de formato circular, decorada com caneladuras verticais e
coroa lateral estriada que acciona o acerto manual das horas. Verso com inscrições [Edição Limitada - Porto II - Nº 005/100 - Museu do relógio -
Serpa - Portugal]. Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual. Verso protegido por vidro safira, deixando adescoberto a
máquina e o seu respectivo funcionamento. Mostrador em tons de branco com horas com numeração Árabe, minutos com numeração Romana e
mostrador dos segundos às nove horas. Mostrador com inscrição “Porto II” e na base a negro “Museu do Relógio”. Braceletes originais em pele em
tons de negro.A funcionar e embom estado de conservação. Caixa original, forrada a pele em tons de negro. Sinais de uso, estojo em mau estado e
braceletes com desgastes.
Diâm: 4,1 cm

Base Licitação: 100 €

JOÃO CALIFÓRNIA (SÉC. XX) 369

“VISTA DA RUA DA VITORIA - PORTO” – Óleo sobre platex, com vista de casarios e a Sé Catedral da cidade do Porto. Obra assinada no canto
inferior direito [João Califórnia]. Verso da pintura com a inscrição pelo cunho do autor na parte superior direita [É VISTA DA RUA DA VITÓRIA //
PORTO // JOÃO CALIFÓRNIA]. Trabalho emoldurado.
Dim: 39,5x49,5 cm (Óleo)
Dim: 51,5x61 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

TERRINA COM PLATEAU “MANUEL ALCINO MOUTINHO” 370

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: 1.100 €

PAR DE JARRAS DE FOLHOS 371

Em vidro soprado em tons de azul, relevado, pintado e dourado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos bojudos, decorados em vários tons
sobre fundo azul, com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro sobre fundo azul, assentes sobre bases
repuxadas de formato circular, pintadas à mão. Sinais de uso e desgastes no ouro.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24182
https://serralvesantiguidades.com/lote/24389
https://serralvesantiguidades.com/lote/23970
https://serralvesantiguidades.com/lote/24186
https://serralvesantiguidades.com/lote/24065
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PAR DE CASTIÇAIS “REIS JOALHEIROS - PORTO” 372

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Fustes de sessão quadrangular, ricamente decorados ao gosto do estilo “Manuelino”, cinzelados
com vitrais e términos em capitel, ladeados por elementos de formato arquitectónico, encimados por arandelas repuxadas e copos facetados,
decorados por vitrais, ladeados por molduras em dégradé e colunas com términos em ogivas lanceoladas. Assentes sobre bases repuxadas,
recortadas e polilobadas, decoradas com motivos vegetalistas em relevo 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 e inscrição incisa
“Reis Joalheiro - Porto”.
Peso aprox: 1.081,6 gr.
Alt: 30 cm

Base Licitação: 1.000 €

COFRE COM SEGREDO 373

De pequenas dimensões em madeira de casquinha, faixeada a pau-santo maciço com aplicações em vidro pintado, trabalho europeu do séc. XIX.
Corpo em forma arca com tampa de movimento ascendente e descendente, assente sobre base moldurada com término em pés de bolacha. Ilharga
amovível, deixando a descoberto uma gaveta lateral em madeira de nogueira e pinho malhetado. Interior forrado a papel da época em tons de verde
com tabuleiro amovível em madeira. Corpo decorado com molduras em esquadria, formando faixas geométricas utilizadas como elementos
decorativos com placas interiores em vido, pintadas em vários tons por paisagens com figuras em passeio de caleche, puxada por leões, ladeadas
por casarios, motivos florais, arvoredo exuberante e figuras em cenas do quotidiano, pintadas à mão. Sinais de uso, tabuleiro interior posterior,
ferragem interior omissa, pequenas faltas e algumas placas partidas e duas com faltas e defeitos.
Dim: 9x19,5x27,8 cm

Base Licitação: 350 €

PULSEIRA DE SENHORA 374

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 sete flores recortadas e estilizadas, encimadas ao ao centro por sete (7) safiras lapidadas, ladeadas por fiadas concêntricas cravejadas no seu
total com setenta (70) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, interligadas entre si por elos recortados em volutas, encimados
ao centro por seis (6) 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: 38,4 gr.
Dim: 1,1x21,5 cm

Base Licitação: 2.500 €

TRAVESSA RECORTADA 375

Em faiança moldada, relevada e recortada, trabalho possivelmente de Rouen - França, do séc. XVIII-XIX. Decoração em tons de azul sobre fundo
branco, tendo ao centro um arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com reservas de motivos florais estilizados,
enrolamentos vegetalistas e volutas, intercaladas por faixas cruzadas e ponteados, formando um desenho geométrico repetitivo, encimados por faixa
concêntrica de movimento ondulado com término em caneladuras recortadas. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo, algumas mais
acentuadas.
Dim: 40,5xx28,7 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24062
https://serralvesantiguidades.com/lote/24164
https://serralvesantiguidades.com/lote/24419
https://serralvesantiguidades.com/lote/24131
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SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 376

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Este serviço é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira, bule de chá,
açucareiro e leiteira. Corpos bojudos, decorados por caneladuras verticais de movimento convexo dito de “caninhas”, formando um padrão gomado
repetitivo, assentes sobre bases molduradas em dégradé de formato circular, Bordos decorados com caneladuras verticais recortadas, intercaladas
nas extremidades por enrolamentos vegetalistas em relevo. Tampas repuxadas com a mesma decoração com pomos em madeira de ébano com
caneladuras verticais entalhadas, Pegas laterais em madeira de ébano e pau-santo, recortadas e vazadas em voluta e bicos recortados em colo de
cisne.
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
“Portuense”.
Peso total aprox: 3.617,7 gr.
Alt: 27,5 cm (Cafeteira)
Alt: 21,5 cm (Bule de chá)
Alt: 18 cm (Açucareiro)
Alt: 14,2 cm (Leiteira)

Base Licitação: 2.250 €

CANDEEIRO DE TECTO DE OITO LUMES 377

Em chapa moldada, recortada e facetada com elemento em madeira torneada e pintada, trabalho artesanal do norte de Portugal do séc. XX. Corpo
central facetado, encimado por elemento decorativo em madeira torneada e pintada com término em fuste tubular, roseta de suspensão recortada e
pinha em forma de peão na base. Corpo ladeado por oito (8) braços recortados em chapa em forma de ramagem, encimados por arandelas
circulares e velas em matéria sintética com casquilhos interiores. Decoração em tons de azul, vermelho e branco, pintado á mão. Electrificado.
Sinais de uso e restauros antigos.
Alt: 86 cm
Diâm: 65 cm

Base Licitação: 150 €

PAR DE JARRÕES 378

Em porcelana chinesa moldada e relevada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato bojudo com pegas laterais recortadas e vazadas em forma de
cães de fó. Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco com reservas com vista de jardins com figuras em cenas de corte,
batalha e figuras em cenas do quotidiano oriental, ladeadas por motivos de arranjos florais, ornitológicos, borboletas, faixa concêntrica com motivos
geométricos e lagartos em relevo. Bordos decorados interiormente com motivos de arranjos florais. Jarrões assentes sobre peanhas em madeira
exótica maciça, torneada e patinada com términos em pés de enrolamento. Sinais de uso e restauro num dos jarrões.
Alt: 60,5 cm

Base Licitação: 500 €

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 379

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada com resplendor em prata sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com as mãos postas em oração. Rosto de traços suaves e bem demarcados de expressão graciosa, ladeado
por cabelos finamente esculpidos, encimados por véu. Escultura assente sobre o mundo, ladeado por nuvens e três cabeças de anjos alados.
Enverga túnica comprida com movimentos de drapeados, decorada com motivos florais em vários tons e faixa com enrolamentos vegetalistas e
volutas a ouro, sobre fundo azul, notando-se um ligeiro avanço da perna direita, deixando os seus pés a descoberto. Manto sobre os ombros, preso
por um dos braços, caindo em pregas sobrepostas pelas costas, decorado com enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo azul, assente sobre
base em madeira recortada, moldurada e dourada. Resplendor recortado e vazado, decorado com flâmulas encimadas por flor em relevo, ladeada
por estrelas estilizadas.
Resplendor sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de leiNº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 5,3 gr.
Alt: 34,5 cm (Escultura)
Dim: 39 cm (Altura total da escultura com o respectivo resplendor)
Dim: 5x5,5 cm (Resplendor)

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24412
https://serralvesantiguidades.com/lote/23769
https://serralvesantiguidades.com/lote/24435
https://serralvesantiguidades.com/lote/23939
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PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES 380

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes bojudos em forma de balaústres, decorados com concheados em relevo sobre fundo ponteado,
ladeados por enrolamentos com términos em voluta com quatro braços recortados, ornados com enrolamentos vegetalistas em relevo, encimados
por arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas. Corpos assentes sobre bases repuxadas e recortadas com a mesma decoração com
términos em pés de sapata, moldurados 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. Marca de Ourives do Porto .
Vidal Nº 1833 de Francisco Peixoto Barros, registada em 1932 e cancelada em 1972.
Peso aprox: 2.546,6 gr.
Alt: 36,3 cm
Diâm: 29,5 cm

Base Licitação: 1.200 €

PRATO DE GRANDES DIMENSÕES BATTISTINI 381

Em faiança portuguesa moldada e pintada, produção da fábrica da Battistini de Maria de Portugal - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato
circular de covo pouco acentuado, ricamente decorado em vários tons sobre fundo branco, representando ao centro o “Brasão de Armas de
Afonso D´Albuquerque”, encimado por elmo, ladeado por enrolamentos vegetalistas, volutas e friso concêntrico perolado. Aba decorada por faixa
concêntrica com enrolamentos vegetalistas interligados entre si, pintado à mão. Marcado por extenso no verso [F.ça Battistini de Maria de
Portugal]. Por baixo a assinatura do pintor por monograma [JR]. Sinais de uso e excelente estado de conservação.
Diâm: 54,5 cm

Base Licitação: 750 €

MENINO JESUS DE PRAGA 382

Escultura em terracota moldada, relevada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando o mundo com a mão esquerda e com a direita em posição deabençoar. Rosto de traços suaves e bem demarcados, ladeados por
cabelos finamente moldados, encimados por coroa. Traja túnica comprida em tons de branco, decorada por faixa com enrolamentos vegetalistas a
ouro e pedraria, manto sobre as costas, decorado com pedraria, motivos florais estilizados e enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo vermelho,
caindo em dobras turgidas harmoniosamente elaboradas, deixando antever os seus pés descalços, assente sobre base facetada, pintada,
marmoreada e moldurada em dégradé, pintada á mão. Escultura ornada por gola e punhos rendados e manto em veludo em tons de vermelho com
aplicações em pelo em tons de bege e negro. Escultura assente sobre base em madeira torneada e patinada a negro com término em pés de
bolacha. Sinais de uso.
Alt: 43,5 cm (Escultura)
Dim: 50 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 100 €

ANTÓNIO MENDES DA SILVA (1903-1987) 383

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando arranjo floral com girassóis. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Mendes da
Silva - 1973?]. Curiosa obra, cheia de luz e de cor, tão característico no Mestre Mendes da Silva. Trabalho moldurado. Ref. Biog. Dicionário de
Pintores e Escultores Portugueses. [pág.181] // Michael Tannock. [pág.160].
Dim: 60,5x80 cm

Base Licitação: 200 €

TABULEIRO 384

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato rectangular ao baixo de extremidades recortadas com duas pegas recortadas e
vazadas com términos em voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas. Bordo decorado por frisos concêntricos, estriados em dégradé. 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: 4.144,8 gr.
Dim: 44x59,7 cm (Tabuleiro)
Dim: 76 cm (Comprimento total com as pegas)

Base Licitação: 2.250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24451
https://serralvesantiguidades.com/lote/24442
https://serralvesantiguidades.com/lote/24013
https://serralvesantiguidades.com/lote/24466
https://serralvesantiguidades.com/lote/24413
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PAR DE JARRAS DE BORDO RECORTADO 385

Em vidro moldado em tons de azul, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpos de formato tubular, decorados em vários tons e a ouro sobre fundo
azul ao gosta da “Arte-Nova”, tendo ao centro arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas a ouro. Sinais de uso e
pequenos desgastes no ouro.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 100 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 386

“CAVALEIRO A CAVALO” – Invulgar escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado, vidrado e pintado, trabalho popular português do
séc. XX. Escultura representando cavaleiro sentado sobre cela em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda um guarda-chuva e com a mão
direita um livro, ornado no pescoço por cachecol, assente sobre base recortada. Cavalo ornado frontalmente com motivos florais incisos, ladeados
por enrolamentos vegetalistas e volutas. Decoração vidrada e monocroma em tons de verde. Escultura assinada frontalmente com as iniciais (RR).
Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado na parte frontal e lateral da base.
Dim: 48x12,5x30 cm
Nota: Exemplar idêntico vem referenciado no livro Isabel Maria Fernandes "Figurado Português: de Santos e Diabos está o mundo cheio".
Porto. Livraria Civilização Editora. 2005. Página Número [34-35].

Base Licitação: 750 €

ANEL DE SENHORA 387

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 ao centro por fiada cravejada com trinta e cinco (35) diamantes em talhe de baguete, ladeados por volutas recortadas e vazadas em
forma de coração, cravejadas no seu total com oitenta e cinco (85) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - 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: 9,6 gr.
Med: 14

Base Licitação: 1.000 €

INVULGAR PRATO DE SUSPENSÃO DE BORDO RECORTADO 388

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro o Baco representado desnudo em posição vertical e em vulto perfeito,
apoiado com a perna esquerda sobre rochedo, ornado na cabeça por parras e uvas, segurando com a mão esquerda um cacho de uvas e com a
direita uma taça, ladeado por paisagem com arvoredo exuberante e faixas concêntricas. Aba constituída por caneladuras verticais largas côncavas e
convexas, formando um desenho ondulado, decoradas com enrolamentos vegetalistas interligados entre si com término em bordo recortado, ornado
em relevo com enrolamentos vegetalistas e volutas. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequeno cabelo no vidrado no
verso do bordo.
Dim: 48,5 cm
Nota: Marca por carimbo no verso do “Centenário da fábrica do Carvalhinho 1840-1940 - Made in Portugal”.

Base Licitação: 150 €

RINOCERONTE 389

Em prata portuguesa e ovo de avestruz, trabalho do séc. XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação.
Decoração realista. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso total aprox: 995 gr.
Dim: 17x12x25 cm

Base Licitação: 1.800 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24081
https://serralvesantiguidades.com/lote/24444
https://serralvesantiguidades.com/lote/24313
https://serralvesantiguidades.com/lote/23889
https://serralvesantiguidades.com/lote/24478
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ARCA DE TREMIDOS 390

Em madeira de vinhático maciço com molduras em pau-santo, trabalho português do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato rectangular ao baixo com
tampa de movimento ascendente e descendente, decorada com losangos embutidos, ladeados por molduras de tremidos em esquadria. Caixa com
a mesma decoração com pegas laterais em ferro, constituída por duas gavetas frontais, assente sobre base moldurada em dégradé com término em
pés torneados e espalmados de formato circular, ornados por frisos concêntricos. Ferragens de ferro moldado, recortado, vazado e patinado. Sinais
de uso e pés com vestígios de xilófagos.
Dim: 65,5x59,5x131,8 cm

Base Licitação: 500 €

BENGALA 391

Em madeira de pau-santo maciço com castão em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Castão recortado, decorado com caneladuras de
movimento côncavo, ladeadas por 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: 85,5 cm

Base Licitação: 75 €

BERTINO (1928-2014) 392

“BACH” - Escultura em cerâmica moldada, recortada, vidrada e pintada, trabalho francês do séc. XX. Interessante e raríssima escultura de feições
modernistas, constituída por vários painéis com pilastras verticais de sessão quadrangular, encimadas artisticamente por diversas letras recortadas
com o nome do célebre compositor “Johann Sebastian Bach”. Painéis cerâmicos assentes e colados em base de aglomerado de madeira.
Decoração vidrada e escorrida em vários tons. Verso com uma etiqueta em papel, colada na base do aglomerado, com a seguinte inscrição, pelo
cunho do artista: {BERTINO // PARIS – 1982 // F-371 – 9.371}. Por baixo as impressões digitais do artista inseridas em papel, colada também na
base do aglomerado. Para ver obras idênticas, consultar o site: [https://gulbenkian.pt/cam/artist/bertino/]. Escultura bem conservada.
Dim: 31x26,5x42,1 cm
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24465
https://serralvesantiguidades.com/lote/24154
https://serralvesantiguidades.com/lote/24535
https://gulbenkian.pt/cam/artist/bertino/
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DEZ MEDALHAS EM PRATA PORTUGUESA DOURADA 393

COLECÇÃO DE MEDALHAS EM PRATA VERMEIL, ALUSIVO ÀS PRINCESAS DE PORTUGAL : RAINHAS DA EUROPA.
Conjunto constituído por {dez medalhas em prata dourada} de formato circular, com o anverso em alto-relevo alusivo às princesas de Portugal e no
reverso a respectiva descrição biográfica, no qual passamos a descrever por ordem cronológica. {1.ª Medalha} - D. Urraca • Infanta de Portugal •
Rainha de Leão • filha de D. Afonso Henriques. {2.ª Medalha} - D. Berengária • Infanta de Portugal • Rainha da Dinamarca • filha de Dom Sancho I.
{3.ª Medalha} - D. Leonor • Infanta de Portugal • Rainha de Aragão • filha de Dom Duarte. {4.ª Medalha} - D. Beatriz • Infanta de Portugal • Rainha
de Castela • Filha de Dom Fernando I. {5.ª Medalha} - D. Isabel • Infanta de Portugal • Condessa de Flandres / Duquesa de Borgonha • Filha de
Dom João I. {6.ª Medalha} - D. Leonor • Infanta de Portugal • Imperatriz da Alemanha • Filha de Dom Duarte. {7.ª Medalha} - D. Isabel • Infanta de
Portugal • Imperatriz da Alemanha • Rainha de Espanha • Filha de Dom Manuel. {8.ª Medalha} - D. Catarina • Infanta de Portugal • Rainha de
Inglaterra • Filha de Dom João IV. {9.ª Medalha} - D. Maria Bárbara • Infanta de Portugal • Rainha de Espanha• Filha de Dom João V. {10.ª Medalha}
- D. Maria Teresa • Infanta de Portugal • Arquiduquesa de Áustria • Filha de Dom Miguel I. Edição especial em prata vermeil (Prata dourada], com
uma tiragem limitada de 110/250 exemplares.
Exemplares em caixa original de formato rectangular ao baixo, em madeira de mogno envernizada em tons de bordeaux, com frisos em tons de
negro.
Interior da caixa forrada a papel aveludado em tons de negro, na parte inferior e superior. Parte inferior, com dez compartimentos circulares em
baixo relevo para aplicação das respectivas medalhas. Acompanha esta colecção um folheto em brochura com 20 páginas inumeradas, com texto
descritivo biográfico alusivo às Princesas de Portugal - Rainhas da Europa. Autor: Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues. Edição: Numismarte -
João Carmo Santos, Lda. Execução Gráfica: Ediliber – Coimbra - 2002.
Contrastes: Águia 925 e 999 - Marcas de garantia do toque numismático, usada na contrastaria de Lisboa.
Metal: Prata Vermeil
Escultores: Isabel Carriço e Fernando Branco
Formato: Circular
Bordos: Lisos
Estado: Belas
Diâmetro: 50 mm
Toque: 925 ‰ // 999 ‰
Peso total aprox: 647,3 gr.

Base Licitação: 300 €

RELÓGIO DE CAIXA ALTA 394

Em madeira de castanho maciço com partes torneadas, entalhadas, recortada e vazadas, trabalho português do séc. XIX-XX. Caixa de formato
rectangular ao alto com porta central moldurada, ladeada por duas meias colunas entalhadas, decoradas por caneluras verticais, assente sobre base
moldurada e recortada. Topo recortado de formato arquitectónico, ladeado por aplicações recortadas e vazadas em latão para a propagação do som
com laterais e porta central envidraçada, ladeada por colunas torneadas, encimado no topo por pináculos torneados. Máquina possivelmente de
fabrico inglês de movimento mecânico accionada por pesos e corda manual, trabalho do séc. XIX-XX. Mostrador recortado em chapa, decorado em
vários tons e em dourado com reservas laterais com faixas recortadas e raiadas. Mostrador com numeração romana a negro com calendário e
mostrador de segundos, encimado por dois globos terrestres, encimados por roda dentada, ricamente decorada por luas, intercaladas entre si por
paisagem marítima com náu e vista de cidade e com paisagem montanhosa com ponte e figuras em cenas do quotidiano, pintadas á mão. Máquina
com inscrição incisa no verso, [Storne?]. A funcionar mas com paragens. Sinais de uso, vidro lateral da parte superior partido e máquina a necessitar
de revisão.
Dim: 238,5x48,5 cm (Caixa)
Dim: 43,4x30,3 cm (Máquina)

Base Licitação: 250 €

PAR DE JARRÕES DE BORDO RECORTADO COM PEANHAS 395

“PAR DE JARRÕES” – De grandes dimensões em porcelana chinesa moldada, relevada, pintada e dourada, trabalhos do séc. XX. Corpos bojudos,
profusamente decorados em tons de laranja, azul, amarelo, bege, verde e a ouro sobre fundo branco, com vista de jardins com cercas,
ornamentados com arranjos florais, motivos ornitológicos e volutas, encimadas por faixa concêntrica com reservas ornadas interiormente por flores e
enrolamentos vegetalistas. Marcados por caracteres no verso da base. Sinais de uso.
Alt: 92 cm (Jarrão)
Dim: 113,5 cm (Altura total do jarrão com a respectiva peanha)
“PEANHAS” – Em madeira de nogueira maciça entalhada e patinada, trabalhos do séc. XX. Tampo de formato circular moldurado em dégradé,
assente sobre cintura recortada e entalhada com volutas de movimento ondulado, intercaladas entre si por flores, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas com término em pernas de boa curvatura. Sinais de uso.
Alt: 21,5 cm
Diâm: 33,5 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24401
https://serralvesantiguidades.com/lote/24162
https://serralvesantiguidades.com/lote/23614
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SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 396

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Este conjunto de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Um (1)
tabuleiro, uma (1) cafeteira, um (1) bule de chá, uma (1) leiteira e um (1) açucareiro. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados por
faixas concêntricas com caneladuras verticais convexas ou dito de “Caninhas” com pegas laterais recortadas em voluta, assentes sobre pés
vazados, decorados com enrolamentos vegetalistas e volutas. Bicos em colo de cisne com a mesma decoração. Tampas repuxadas com pomos
torneados em forma de pináculos. Tabuleiro parcialmente liso de formato oval com a mesma decoração com pegas laterais recortadas e vazadas 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: 5.669,4 gr.
Alt: 23,5 cm (Cafeteira)
Alt: 20,5 cm (Bule de chá)
Alt: 16 cm (Leiteira)
Alt: 17 cm (Açucareiro)
Dim: 43x66,5 cm

Base Licitação: 3.000 €

RETÁBULO COM ANJO 397

Em madeira de castanho maciço, recortado, vazado, entalhado, dourado e com restos de policromia, trabalho português do séc. XVIII. A figura está
representada de pé em vulto perfeito de braços erguidos e pés justa postos. Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa, ladeado por
cabelos finamente entalhados resultando em caracóis harmoniosamente elaborados, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de
uso, vestígios de xilófagos, restauros antigos, faltas e defeitos.
Dim: 16x70x41 cm

Base Licitação: 150 €

ABRAHAM LEVY LIMA (SÉC. XX) 398

“REBOCADORES” – Óleo sobre tela, representando vista do rio Tejo, com os rebocadores “Farrusco” e “Milhafre 1”, atracados provavelmente ao
cais do Sodré, com figuras masculinas em cenas do quotidiano. Obra assinada no canto inferior direito [Abraham Levy Lima]. Verso com etiqueta
de exposição colada na parte inferior da grade. Pintura com pequena falha na camada pictórica no lado inferior direito e a necessitar de pequena
interversão. Trabalho emoldurado.
Dim: 54x73 cm (Óleo)
Dim: 70,5x89,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 500 €

CORDÃO 399

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 interligados entre si, formando um desenho repetitivo. Cordão com marcas de garantia ao meio e nos quartos. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 52,2 gr.
Compr: 200 cm

Base Licitação: 3.500 €

TERRINA COM PLATEAUX 400

Em prata portuguesa, só com marca de ourives, trabalho do séc. XX. Terrina bojuda de formato circular, decorado com motivos de arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas em relevo, encimados por concheados e volutas, ladeado por pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, ornada com
enrolamentos vegetalistas, assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés recortados. Tampa com a mesma decoração com pomo em
forma de arranjo floral. Plateaux de formato circular de covo acentuado liso, aba decorada por faixa concêntrica com a mesma decoração, ladeada
por friso concêntrico com caneladuras de movimento oblíquo. Sinais de uso.
Marca de ourives do Porto - Vidal Nº 1357 - de Alberto Teixeira, registada em 1945 e transferida para Alberto Teixeira Herdeiros em 1961.
Sem marcas de contrastaria – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 3.423,6 gr.
Alt: 21 cm (Terrina)
Diâm: 40 cm (Plateaux)
Dim: 22,5 cm (Altura total da terrina com o plateaux)

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24227
https://serralvesantiguidades.com/lote/24085
https://serralvesantiguidades.com/lote/24542
https://serralvesantiguidades.com/lote/24513
https://serralvesantiguidades.com/lote/24450
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CÓMODA ESTILO D. JOSÉ (SÉC. XIX) 401

Em madeira de pau-santo maciço com ilhargas faixeadas e apontamentos entalhados, trabalho português do séc. XIX, Tampo decorado por rebaixe
com frente recortada de movimento ondulado que acompanha as linhas da cintura. Caixa constituída por duas gavetas superiores e três gavetões
recortados e abaulados, decorados por finas molduras, ladeados por montantes verticais lisos, encimados por molduras geométricas com interiores
faixeados em pau-rosa, enrolamentos vegetalistas e flores entalhadas, assente sobre base finamente moldurada com términos em pés recortados e
ornados com motivos vegetalistas e enrolamentos entalhados. Interiores malhetados em madeira de pau-caixa. Ferragens recortadas e vazadas em
metal dourado, decoradas com medalhões repuxados e perolados, ladeados por enrolamentos vegetalistas e mascarões em relevo com término em
pegas recortadas. Sinais de uso, restauros antigos, substituições, pequenos defeitos e pequena moldura superior de um dos pés frontais omissa.
Dim: 92,5x62,5x129 cm

Base Licitação: 1.000 €

CANDEEIRO DE TECTO DE OITO LUMES 402

Em cristal moldado, recortado e lapidado, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. Fuste central em metal de formato tubular, encimado
por várias peças balaustradas e taças recortadas, lapidadas e invertidas, ladeado por oito (8) braços recortados em forma de (S), encimados por
arandelas recortadas e velas em matéria sintética, protegidas por tubos em vidro translucido moldado com casquilhos interiores. Base decorada por
taça repuxada de bordo recortado e ondulado, ornada com pingentes com término em pinha de roscar. Braços intercalados por bengalas com
términos em enrolamento, decoradas com caneladuras oblíquas, interligadas entre si por fiadas com pedraria lapidada e pingentes. Electrificado.
Sinais de uso, arandela parcialmente partida (cabelo) e possíveis faltas e defeitos não detectados.
Alt: 100 cm
Diâm: 85 cm

Base Licitação: 300 €

LEOPOLDO BATTISTINI (1865-1936) 403

“RARO E INVULGAR • SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS” – Escultura em faiança vidrada moldada, relevada e pintada, produção da
fábrica de faianças de Leopoldo Battistini, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda o
menino jesus e com a direita 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, ladeados por um terço, deixando antever a ponta do seu pé direito,
calçado por sandália. Escultura com indumentária de dobras turgidas, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados, assente sobre base
quadrangular, encimada frontalmente por rochedo e o respectivo livro dos ensinamentos aberto, ladeado por motivos florais com a seguinte inscrição
[STº ANTÓNIO DE LISBOA ● ANNO MCMXXXV]. O Menino Jesus está representado desnudo e sentado em vulto perfeito com a cabeça pendente
sobre o lado direito de expressão graciosa com a mão direita sobre o peito do Santo António e com a esquerda sobre a sua perna. Decoração
vidrada e policroma em vários tons, pintado à mão. Escultura assinada por extenso na parte lateral esquerda da base {L. BATTISTINI}. Inscrição
incisa na parte lateral direita da base do deu discípulo/colaborador {VIRIATO SILVA • 1933}. Sinais de uso, pequenos defeitos de fabrico no vidrado
e ligeiras esbeiçadelas . Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 197] // Michael Tannock. [pág. 23] // Alice Lázaro -
Leopoldo Battistini: Realidade e Utopia. Coimbra. 2002.
Alt: 51,5 cm

Base Licitação: 5.000 €

JARRO E BACIA 404

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Jarro de formato bojudo, decorado ao gosto da “Arte-Nova” com cartelas recortadas e repuxadas,
ladeadas por volutas, enrolamentos vegetalistas, arranjos florais e concheados, interligados entre si por faixas verticais e transversais, formando um
padrão geométrico, assente sobre base repuxada de formato circular, decorada por faixa concêntrica com folhas de acanto estilizadas. Bocal
recortado, decorado exteriormente e interiormente com volutas, frisos de movimento ondulado e enrolamentos vegetalistas gravados e em relevo.
Jarro ladeado por pega lateral dita “ asa perdida”, recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas em relevo, caneladuras e
enrolamentos. Bacia de formato circular e de covo acentuado com a mesma decoração, assente sobre base circular moldurada. 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 1424 de António Martins de Oliveira e Costa & Irmão, registada em 1910 e transferida em 1932 para José Martins de Oliveira e
Costa, sendo substituída a letra A por J e em 1945 para José Martins de Oliveira e Costa Sucessor [Marca Nº 2557].
Peso aprox: 4.274,3 gr.
Alt: 48,5 cm (Jarro)
Dim: 14,5x46,5 cm (Bacia)
Dim: 55 cm (Altura total do jarro e bacia)

Base Licitação: 3.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23864
https://serralvesantiguidades.com/lote/23844
https://serralvesantiguidades.com/lote/24441
https://serralvesantiguidades.com/lote/24221
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SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 405

Escultura em madeira ricamente entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII. 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 em posição
de segurar a cruz crucífera. Rosto de traços suaves e bem demarcados de expressão graciosa. 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 (inexistentes). Indumentária de dobras turgidas, ricamente decoradas a ouro com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente
sobre base em madeira facetada, pintada e marmoreada em tons de vermelho sobre fundo bege. O Menino Jesus está representado desnudo em
vulto perfeito com a cabeça pendente sobre o lado direito de expressão graciosa com os braços flectidos e de pernas entreabertas. Sinais de uso,
restauros antigos no ouro no verso, falta de um dedo da mão é de ambos os pés do Stº António, defeitos no estofo e faltas e defeitos na base.
Alt: 38,5 cm

Base Licitação: 750 €

CORRENTE DE RELÓGIO COM ARO E LIBRA 406

Em ouro amarelo português contrastado (19,2k) & (22k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (corrente) e ouro amarelo inglês do
toque 0,916 (libra), trabalhos do séc. XIX-XX. Corrente constituída por elos batidos interligados entre si com término em argola, interligado a aro
recortado e vazado, decorado com volutas e enrolamentos com libra fixa ao centro - [VICTORIA. D: G: BRITANNIAR: REG: F: D: 1888]. Sinais de
uso e um mosquetão com marcas de garantia posterior “Cabeça de Dragão”.
Contraste: Cabeça de tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Libra do toque 916 ‰ - Marca de garantia do toque numismático inglês.
Peso total aprox: 34,8 gr.
Compr: 30,8 cm (Corrente de relógio)
Dim: 35,4 cm (Comprimento total da corrente de relógio com o aro e a respectiva libra)

Base Licitação: 900 €

ORNAMENTO HERÁLDICO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 407

Óleo sobre tela, representando provavelmente o Brasão da Santa Casa da Misericórdia do Porto, trabalho português do séc. XIX. Interessante
ornamento sobre tela recortada, formada por dois escudos de formato oval e encimada por coroa real. O primeiro escudo é preenchido em todo o
campo pela Virgem da Misericórdia Coroada. A Virgem encontra-se de pé e em vulto perfeito com as mãos postas em oração. Rosto de expressão
graciosa, ladeado por cabelos finamente pintados, caindo sobre os ombros e as costas, encimados por véu. Traja túnica cingida á cintura, caindo em
pregueados harmoniosamente elaborados, notando-se um avanço da perna direita, deixando a descoberto um dos seus pés e manto aberto sobre
os ombros, seguro nas pontas pendente por anjos alados e a seus pés casal ajoelhado com as mãos postas em oração. O segundo escudo é
preenchido em todo o campo pelo Brasão das Armas Reais portuguesas. Escudos encimadas ao centro por cabeça de anjo alado, ladeado por
ornatos vegetalistas, com término em coroa real. Ornamente a necessitar de intervenção de restauro, devido a alguns vincos na tela, pequenas
faltas e algumas falhas na camada pictórica da pintura.
Dim: 97x74 cm

Base Licitação: 150 €

SALVA D. JOÃO V / D. JOSÉ 408

Em prata portuguesa, sem marcas de contrastaria, trabalho de meados do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado e de centro
repuxado, ricamente decorado por cartela recortada com inscrição cinzelada “LVIS LEITE PEREIRA 1759”, ladeada por volutas, enrolamentos
vegetalistas, concheados e reservas geométricas. Orla constituída por trinta e duas caneladuras de topo recortado de movimento côncavo e
convexo, formando um padrão ondulado respectivo. Bordo decorado por faixa concêntrica recortada, encimada por concheados em relevo,
intercalados por enrolamentos vegetalistas em relevo. Verso com etiqueta em papel com a seguinte descrição [Circulo Drº José de Figueiredo -
Palácio dos Carrancas 1940 - Nº 39 - 1998]. Sinais de uso e bordo exterior com pequenas fissuras.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 1.263,6 gr.
Alt: 5,2 cm
Diâm: 46 cm
Nota: Esta rara e invulgar salva está catalogada no livro de [Gonçalo de Vasconcelos e Sousa] - Pratas Portuguesas em Colecções
Particulares: séc. xv ao séc. xx. Livraria Civilização Editora, página número [104 / 105].

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24178
https://serralvesantiguidades.com/lote/24455
https://serralvesantiguidades.com/lote/24017
https://serralvesantiguidades.com/lote/24176
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CANEQUINHA “ARTE-NOVA” 409

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas em
relevo. 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: 40,3 gr.
Alt: 5,7 cm

Base Licitação: 15 €

DOIS BARALHOS DE CARTAS COM ESTOJO EM MADEIRA 410

Estojo em madeira maciça e patinada com dois baralhos de cartas, trabalho inglês do séc. XX. Sinais de uso e uma carta com faltas e defeitos.
Dim: 5x10.5x12,1 cm

Base Licitação: 5 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO 411

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de concha, decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo
com término em pega recortada, decorada em relevo com menino deitado numa alcofa, ladeado por volutas e estrelas com término em relógio.
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.
Peso aprox: 36,2 gr.
Dim: 2x14,1x10,5 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 412

De pequenas dimensões em vidro soprado em tons de rosa, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons
sobre fundo rosa com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base repuxada de formato circular, pintada à mão.
Sinais de uso.
Alt: 16,2 cm

Base Licitação: 10 €

COPO COM ARMAÇÃO EM PRATA 413

Em vidro translucido moldado, pintado e dourado com armação em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Copo com monograma pintado,
ladeado por faixa concêntrica a ouro, assente sobre armação recortada e vazada, decorada com cartela frontal, ladeada por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas, encimado por tampa amovível com a mesma decoração, término em pomo recortado em voluta. Pega lateral recortada
em voluta, encimada por apoio de dedo. Sinais de uso, armação com uma voluta partida e a necessitar de pequeno restauro.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque o,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 40,9 gr.
Alt: 16 cm

Base Licitação: 20 €

RELÓGIO DE SOL COM BÚSSOLA 414

De pequenas dimensões em metal dourado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados, encimado
por bússola e Gnómon de movimento ascendente e descendente, ladeado por escalas numéricas “Romana e Árabe”. Corpo decorado com frisos,
enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas a negro. Estojo original forrado exteriormente a pele em tons de castanho e interior a veludo. Sinais de
uso.
Dim: 2,8x9,2x11,2 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24033
https://serralvesantiguidades.com/lote/24150
https://serralvesantiguidades.com/lote/24253
https://serralvesantiguidades.com/lote/24086
https://serralvesantiguidades.com/lote/23989
https://serralvesantiguidades.com/lote/24387
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PORTA LAPIS “ARTE-NOVA” 415

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso, recortado e espalmado de formato rectangular, tendo ao centro monograma
gravado. Tampa superior amovível com lápis interior. Sinais de uso e 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 total aprox: 9,1 gr.
Dim: 10x1,5 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 416

Em porcelana moldada, recortada, pintada e dourada, produção da fábrica “Electro Cerâmica do Candal”, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de
formato rectangular ao baixo, encimado por tampa amovível, assente sobre pés recortados. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco
e em tons de azul, tendo ao centro paisagem campestre com casal e menino a dormir, ladeados por rochedos e arvoredo exuberante. Marcada na
base. Sinais de uso e pequena esbeiçadela no bordo interior da tampa.
Dim: 5x10x12,3 cm

Base Licitação: 5 €

TÊTE-À-TÊTE COM TABULEIRO “MINIATURA” 417

Em filigrana de prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo polilobado recortado e vazado, decorado ao centro por flor estilizada, encimada
por caneladuras verticais e oblíquas, ladeadas por volutas estilizadas e perolados em relevo, assente sobre pés recortados. Gradinha recortada e
vazada com a mesma decoração. Sinais de uso, falta e defeito no terminal de um dos pés.
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
de Gondomar - Vidal Nº 2022 de José de Castro Nogueira, registada em 1887 e já cancelada.
Peso aprox: 20 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 7 cm

Base Licitação: 20 €

ÉTAGER 418

Em madeira de castanho maciço entalhado, recortado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, entalhado
com enrolamentos vegetalistas e volutas, ladeadas por folhas de acanto com término em prateleira, decorada na frente e laterais com caneladuras
oblíquas entalhadas. Sinais de uso.
Dim: 29,8x21,2 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS ANELEIRAS DE BORDO RECORTADO 419

ANELEIRA - De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de concha, decorada com
caneladuras verticais de movimento côncavo com término em pega recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas. 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: 28 gr.
Dim: 2x8,8x7,5 cm
ANELEIRA - De pequenas dimensões em prata Portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de folha, decorada por nervuras
realistas cinzeladas, assente sobre pés esféricos. 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: 20,6 gr.
Dim: 2x9,1x8,5 cm
Nota: Peso total das duas aneleiras – 48,6 gr.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23916
https://serralvesantiguidades.com/lote/24546
https://serralvesantiguidades.com/lote/23912
https://serralvesantiguidades.com/lote/24383
https://serralvesantiguidades.com/lote/24255
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PLACA DE SUSPENSÃO “ESCULÁPIO OU ASKL?PIÓS” 420

Em barro moldado e relevado de monocozedura, trabalho grego do séc. XX. Placa de formato rectangular ao alto, tendo ao centro e em relevo o
“Esculápio” representado de pé e em vulto perfeito, apoiado sobre cajado, ladeado por uma serpente que simboliza o “Deus da medicina e da cura”
com inscrição incisa [ Askl?piós]. Verso com etiqueta explicativa em papel com texto em Francês e Inglês e inscrição incisa “Made in Greece”. Sinais
de uso.
Dim: 23,7x14,2 cm

Base Licitação: 15 €

CARAVELA EM FILIGRANA 421

Em prata portuguesa de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Corpo recortado, vazado e serrilhado com casco cavernado,
encimado por três mastros com as respectivas velas hasteadas em balão, decoradas por cruz de cristo esmaltadas em tons de vermelho e branco,
ladeadas por adriças, escoltas e encordoados, assente sobre base repuxada e recortada. Estojo original forrado exteriormente a papel em tons de
verde e interiormente a tecido em tons de branco e veludo em tons de verde. 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: 32 gr.
Alt: 8,8 cm

Base Licitação: 25 €

POTE DE TRÊS PERNAS 422

Em ferro fundido, trabalho português do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorado por faixas concêntricas em relevo com duas pegas laterais
recortadas e vazadas, encimadas por asa articulada em ferro tubular com términos em enrolamento, assente sobre três pernas. Tampa de formato
circular decorada por rebaixe, encimada por pega recortada e vazada com o número 10 em relevo. Sinais de uso, corrosão do tempo, fundo com
restauro e asa articulada aplicada posteriormente.
Alt: 56 cm
Diâm: 38 cm
Dim: 70 cm (Altura do pote com a respectiva asa articulada)

Base Licitação: 35 €

GARRAFA LICOREIRA 423

Em vidro translucido moldado, gravado e lapidado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com parras e uvas, assente
sobre base moldurada. Rolha moldada de formato cónico. Sinais de uso.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 10 €

QUEBRA-NOZES 424

Em metal prateado, moldado e recortado com pegas em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado, decorado com caneladuras
transversais em relevo, ladeadas por motivos florais gravados, interligado a cabosparcialmente lisos, decorados na frente e verso commotivos florais
emrelevo, ladeados por 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 total: 177,6 gr. (Quebra-nozes em metal com os respectivos cabos em prata)
Dim: 16,6x5 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS PRATOS DECORATIVOS 425

Em faiança portuguesa moldada da fábrica Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpos de formato circular, de covo acentuado,
decorados em tons de verde sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e faixas
concêntricas. Marcados na base [Gilman & Ctª - Sacavém - Portugal]. Sinais de uso.
Diâm: 23,8 cm (Maior)
Diâm: 22,5 cm (Menor)

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24382
https://serralvesantiguidades.com/lote/24047
https://serralvesantiguidades.com/lote/23132
https://serralvesantiguidades.com/lote/24032
https://serralvesantiguidades.com/lote/23938
https://serralvesantiguidades.com/lote/23902
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CONJUNTO DE SECRETÁRIA 426

Em vidro translucido moldado e prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Este conjunto de secretária é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: Um (1) tinteiro, um (1) sinete e uma (1) pena de escrita. Corpos decorados em relevo com enrolamentos vegetalistas,
caneladuras verticais, enrolamentos e perolados. Conjunto com estojo original. 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: 40 gr.
Dim: 5,5x3,6x3,6 cm (Tinteiro)
Alt: 7,8 cm (Sinete)
Compr: 16 cm (Pena de escrita)

Base Licitação: 25 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 427

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em vários tons
sobre fundo branco dita “Maybel” com faixa recortada com motivos geométricosestilizados, intercalada por frutos, motivos florais, enrolamentos
vegetalistas e frisos concêntricos a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em 1980-1992 e Nº 38 em uso1992-1997.
Dim: 4,2x11x14,7 cm

Base Licitação: 10 €

TRÊS ARGOLAS DE GUARDANAPO 428

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos de formato tubular, decorados com parras e uvas, ladeadas por faixas concêntricas com
volutas intercaladas por perolados. 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 total aprox: 54 gr.
Alt: 2,3 cm
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 30 €

QUATRO PEÇAS EM PORCELANA CHINESA 429

“PRATO LADEIRO” – Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Decoração sobre vidrado com ricos
esmaltes em tons de azul, castanho e a ouro sobre fundo branco com bambus, ladeados por rochedos, motivos florais e enrolamentos vegetalistas
com término em friso concêntrico com pontas de lanças. Aba decorada com motivos de arranjos florais e enrolamentos getalistas. Sinais de uso,
partido, colado e restaurado.
Diâm: 23 cm
“PRATO LADEIRO” – Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Decoração sobre vidrado em tons de
vermelho e a ouro sobre fundo branco com motivos de arranjos florais e padrões geométricos. Sinais de uso, desgastes acentuados no ouro e
esbeiçadelas no vidrado.
Diâm: 23,2 cm
“TAÇA” – Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpo decorado sobre vidrado com ricos esmaltes
em tons de verde, azul e de “rouge de fer” sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por faixas concêntricas lisas e de
movimento ondulado, intercaladas por flores e perolados. Sinais de uso e cabelos.
Alt: 4,6 cm
“PRATO” – Em porcelana chinesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, amarelo e “rouge
de fer” com motivos de arranjos florais. Sinais de uso e cabelo no vidrado e esbeiçadela no bordo.
Diâm: 18,5 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23826
https://serralvesantiguidades.com/lote/23747
https://serralvesantiguidades.com/lote/24238
https://serralvesantiguidades.com/lote/24129
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ESPÁTULA PARA BOLO 430

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo percorrido por finas caneladuras verticais e enrolamentos vegetalistas em relevo com pega
recortada e vazada, ricamente decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas, encimadas no topo por dragão em relevo. Espátula polilobada,
decorada com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por friso encordoado. Sinais de uso e restauro antigo entre a pega e a
espátula.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 66 gr.
Dim: 25,3x7,3 cm

Base Licitação: 30 €

BRINQUEDO 431

“CADEIRA DE BEBÉ” – Em madeira de pinho maciço, recortado, torneado e pintado com dobradiças em chapa, trabalho possivelmente holandês
do séc. XX. Corpo de encartar, fixo á base por dobradiças frontais e aleta em chapa recortada no verso com montantes torneados, apoio de braços
de movimento ascendente e descendente e apoio para os pés. Brinquedo com duas posições, sendo a primeira uma cadeira de bebé e a segunda
posição, cadeira de bebé com mesa frontal recortada, assente sobre rodas. Decoração pintada e por decalque, representando paisagem com
menina holandesa, ladeada por moinho. Sinais de uso.
Alt: 48,5xx23x18 cm (Cadeira)
Dim: 28x42x33 cm (Cadeira desdobrável com mesa)

Base Licitação: 10 €

GUIZO PARA BEBÉ “TOPÁZIO” 432

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em forma de urso com fio encordoado. 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: 62,1 gr.
Dim: 5,5x5,5 cm (Guizo)
Dim: 35,5 (Altura total)

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA 433

Em faiança portuguesa moldada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com faixas verticais em tons de azul e
verde sobre fundo branco com escorridos e esponjados estilizados, assente sobre base circular. Sinais de uso, esbeiçadelas na frente e verso,
algumas delas acentuadas e vidrado com defeitos de fabrico.
Alt: 12 cm
Diâm: 31 cm

Base Licitação: 10 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 434

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de concha, decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo
com término em pega recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas. 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: 57,4 gr.
Dim: 2,7x12,5x10,5 cm

Base Licitação: 30 €

ESPELHO DE PAREDE ESTILO RENASCENÇA 435

Em madeira de castanho maciço, recortado, vazado, entalhado e patinado a negro, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao
alto, encimado no topo por florão, ladeado por flores, enrolamentos vegetalistas e folhas de acanto entalhadas. Espelho central ladeado por moldura
saliente, decorada por enrolamentos entalhados. Sinais de uso e espelho com defeitos.
Dim: 58,5x42 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23942
https://serralvesantiguidades.com/lote/23871
https://serralvesantiguidades.com/lote/24249
https://serralvesantiguidades.com/lote/23928
https://serralvesantiguidades.com/lote/24252
https://serralvesantiguidades.com/lote/23326
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ANELEIRA DE BORDO ONDULADO 436

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular e de covo acentuado, decorado ao centro por
busto de figura feminina, ladeado por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas. Aba decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas em
relevo com término em bordo 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: 55,2 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 14,2 cm

Base Licitação: 35 €

PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES CADA 437

Em liga metálica moldada, recortada, relevada e vazada, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos recortados de formato rectangular ao alto com três
braços recortados em voluta, ladeados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas, encimados por arandelas recortadas e copos bojudos que
servem de apoio às velas com casquilhos embutidos, encimados ao centro por putti, representado de pé e em vulto perfeito, segurando com ambas
as mãos arranjo floral sobre a cabeça. Electrificados. Sinais de uso.
Dim: 43,5x27x24,5 cm

Base Licitação: 30 €

PALITEIRO “TOPÁZIO” 438

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato triangular, decorado com faixas transversais lisas de movimento convexo e com
perolados em relevo. Tampa perfurada de movimento ascendente e descendente. 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: 47,1 gr.
Dim: 2,3x2,5x8,5 cm

Base Licitação: 40 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 439

“TRECHO DE CIDADE” – Aguarela sobre papel, representando provavelmente a cidade de Estocolmo - Suécia, com reflexo sobre águas marítimas.
Obra assinada e datada no canto inferior direito. Autor não identificado. Trabalho emoldurado.
Dim: 15,3x25,2 cm (Aguarela)
Dim: 31,7x41,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 440

Em prata e ouro amarelo contrastado, com as respectivas marca de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata), trabalhos portugueses
do séc. XX. Corpos de formato circular, decorados com faixas em relevo em forma de lingote sobre fundo estilizado, formando um padrão
geométrico repetitivo, interligados por correntes constituídas por elos interligados entre si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800 e 0,833,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 10,8 gr.
Diâm: 1,8 cm

Base Licitação: 40 €

BENGALA 441

Em madeira maciça e entalhada, trabalho colonial português “Arte Indígena”, com ponteira em liga metálica e ferro, trabalho do séc. XX. Bengala
entalhada com caneladuras verticais, motivos florais, frisos concêntricos perolados, faixas transversais em dégradé e motivos geométricos
estilizados com término em castão em forma de cabeça animalista. Sinais de uso.
Compr: 88 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24263
https://serralvesantiguidades.com/lote/23131
https://serralvesantiguidades.com/lote/24239
https://serralvesantiguidades.com/lote/23759
https://serralvesantiguidades.com/lote/24345
https://serralvesantiguidades.com/lote/23455


Leilão Dezembro 2021

Página 91 de 296

JARRA 442

De pequenas dimensões em vidro opalino moldado em tons de verde, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo com terminal
cónico invertido, decorado em vários tons e a ouro sobre fundo em tons de verde, decorado com arranjo floral, ladeado por enrolamentos
vegetalistas e frisos concêntricos, pintada à mão. Sinais de uso.
Alt: 17,2 cm

Base Licitação: 10 €

LAVABO 443

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado. Bordo decorado por faixa concêntrica com
caneladuras incisas de movimento oblíquo. 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 total aprox: 94,1 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 50 €

MÓVEL PARA FAQUEIRO ESTILO D. JOÃO V 444

De pequenas dimensões em madeira de castanho maciço, entalhado e patinado, trabalho do séc. XX. Tampo recortado e decorado por rebaixe que
acompanha as linhas da caixa, constituída por duas gavetas, percorridas finas molduras. Saiais recortados, ricamente entalhados com concheados
encimados por enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas, assente sobre pés de boa curvatura com términos em pés de garra e bola.
Ferragens recortadas e vazadas em metal. Interiores das gavetas amplos para colocação dos respectivos tabuleiros para suporte dos talheres.
Sinais de uso e pequenas faltas, defeitos e tabuleiros interiores para suporte dos respectivos talheres omissos.
Dim: 53,5x39,7x69 cm

Base Licitação: 30 €

DOIS GARFOS E DUAS COLHERES 445

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Este conjunto é constituído por dois (2) garfos de sobremesa, uma (1) colher de sopa e uma (1) colher
de sobremesa. Decorações lisas e dita de caninhas. Sinais de uso e desgastes acentuados nas marcas de garantia.
Contrastes: Lisboa Coroa e Braga Coroa? dos toques mínimos de 0,750/1000 – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2,
alínea C.
Peso aprox: 166,7 gr.
Dim: 16,2 cm (Garfos)
Dim: 18 cm (Colher maior)
Dim: 16,5 cm (Colher menor)

Base Licitação: 50 €

CINCO PRATOS DECORATIVOS 446

Em faiança portuguesa, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalhos do séc. XX de vários dimensões, decorados em vários
tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, borboletas, volutas e com a seguinte inscrição [Deus Abençoe
o Lar de Joaquim Rodrigues Dias - Salvé 10-8-953], pintados á mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso, partidos, colados, esbeiçados e
cabelados.
Diâm: 36,5 cm (Maior)
Diâm: 20,5 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24087
https://serralvesantiguidades.com/lote/24242
https://serralvesantiguidades.com/lote/24125
https://serralvesantiguidades.com/lote/23855
https://serralvesantiguidades.com/lote/23903
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CARTONEIRA 447

Em filigrana de prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto, recortado, vazado e
serrilhado, ricamente decorado com motivos de arranjos florais estilizados, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados em relevo.
Tampa de movimento ascendente e descendente com a mesma decoração. 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: 71,8 gr.
Dim: 9,2x6,2x0,7 cm

Base Licitação: 50 €

EMBLEMA DA “FERRARI” 448

Em latão recortado e esmaltado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em latão recortado em forma de cartela, esmaltado em tons de verde,
vermelho, amarelo e negro, tendo ao centro “Cavalo rampante”, ladeado na base pelas siglas “AF” - [AmatoFerrari corse]. Sinais de uso.
Dim: 9,8x7,5 cm

Base Licitação: 10 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 449

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado. Bordo recortado, decorado
por friso de gordões 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: 143,6 gr.
Alt: 1 cm
Diâm: 20,8 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE JARRAS 450

Em porcelana japonesa moldada, relevada e desvidrada, trabalho do séc. XX. Corpos bojudos, decorados na frente e verso em vários tons sobre
fundo lilás com motivos de arranjos florais e complementos a ouro, pintadas á mão. Pegas laterais recortadas e vazadas, decoradas com perolados
em relevo a ouro. Marcas por carimbo na base [S.K - Made in Nippon]. Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 20 €

SEIS PEÇAS EM PRATA PORTUGUESA 451

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX, constituído por: Uma (1) salva de bordo recortado com inscrições comemorativas gravadas, uma (1)
escova para fatos com aplicação em prata, um (1) pente com armação em prata, dois (2) corta-papéis e uma (1) salva de bordo recortado de
pequenas dimensões. Decorações diversas em relevo com motivos concheados, caneladuras verticais, volutas, enrolamentos vegetalistas e motivos
de arranjos florais. Sinais de uso, parte superior da escova para fatos, descolada e pente partido.
Contrastes: Águia 833 - Marcas de garantia da prata do toque 0,833/1000, usadas na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 190 gr.
Diâm: 25 cm (Salva maior)
Dim: 3,5x4,3x16,8 cm (Escova para fatos)
Dim: 2,5x15 cm (Armação com o respectivo pente)
Diâm: 11,2 cm (Salva menor)

Base Licitação: 50 €

A. ALBAMO (SÉC. XX) 452

“VISTA DO PORTO” – Técnica mista sobre papel, representando vista parcial da cidade do Porto, com casarios e a Torre dos Clérigos. Obra
assinada e datado no canto inferior esquerdo [A. Albano // 90]. Trabalho emoldurado.
Dim: 30,3x20,8 cm (Desenho)
Dim: 49,1x39,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24407
https://serralvesantiguidades.com/lote/24004
https://serralvesantiguidades.com/lote/23732
https://serralvesantiguidades.com/lote/24000
https://serralvesantiguidades.com/lote/23733
https://serralvesantiguidades.com/lote/23756
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CIGARREIRA 453

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente,
decorada com caneladuras transversais lisas e estriadas, encimadas no canto inferior direito por cartela lisa de formato rectangular com término em
fecho central recortado em voluta. 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: 86,8 gr.
Dim: 8,3x10 cm

Base Licitação: 50 €

GARRAFA LICOREIRA COM QUATRO CÁLIÇES 454

“GARRAFA” – Em cristal translucido moldado, lapidado, facetado e pintado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato quadrangular,
decorado por caneladuras verticais lapidadas. Parte superior facetada, decorada a ouro com parras e uvas, ladeadas por faixa concêntrica,
encimada por rolha facetada de formato quadrangular com a mesma decoração no topo. Sinais de uso.
Alt: 20,3 cm
“CÁLICES” – Em cristal translucido moldado, lapidado, facetado e pintado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos facetados, assentes sobre
fustes com términos em bases de formato quadrangular. Corpos decorados com faixas concêntricas a ouro. Sinais de uso e esbeiçadelas nas bases
de três cálices, uma delas mais acentuada.
Alt: 7,3 cm

Base Licitação: 10 €

BASE DE GARRAFA “TOPÁZIO” 455

Em prata e madeira maciça, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular com fundo em madeira torneada e patinada, decorada
por faixas concêntricas em dégradé. 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 total aprox: 102,6 gr.
Alt: 3,1 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 50 €

ANELEIRA DE FRENTE RECORTADA 456

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo de frente recortada de
movimento ondulado e de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco com ave em voo perfeito, ladeada por motivos de arranjos
florais, enrolamentos vegetalistas e borboletas. Bordo decorado com volutas, ladeadas por faixa concêntrica a ouro. Marcas por carimbo na base.
Marcas Nº 38 em uso 1992-1997 e Nº 42 em 2004.
Dim: 2,6x6,5x17,9 cm

Base Licitação: 10 €

BASE DE GARRAFA “TOPÁZIO” 457

Em prata e madeira maciça, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular com fundo emmadeira torneada e patinada, decorada
por faixas concêntricas em dégradé. 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 total aprox: 98,2 gr.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24502
https://serralvesantiguidades.com/lote/23816
https://serralvesantiguidades.com/lote/24237
https://serralvesantiguidades.com/lote/24148
https://serralvesantiguidades.com/lote/24236
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ALMOFARIZ COM MÃO 458

Em metal moldado e relevado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado por aletas verticais recortadas, intercaladas por
reservas com mascarões em relevo, faixas e frisos concêntricos. Sinais de uso.
Dim: 7,9x11,7 cm (Almofariz)
Dim: 15,5 cm (Pilão)

Base Licitação: 15 €

PUXADOR DE PORTA 459

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Espelho de formato oval com escudete recortado e vazado, ladeado por faixa concêntrica com
enrolamentos vegetalistas gravados, encimado por puxador repuxado e bojudo 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. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4977 de Rosior - Manuel Rosas Ld.ª, registada em 1990 e transferida em 1992 para Manuel Rosas Ld.ª.
Peso total aprox: 132,1 gr.
Dim: 24x4,7 cm

Base Licitação: 50 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 460

“PAISAGEM RURAL – Óleo sobre madeira, representando vista de casarios com escadaria, ladeados por vegetação exuberante. Obra assinada e
data no canto inferior direito. Autor não identificado. Pintura a necessitar de limpeza. Trabalho emoldurado.
Dim: 27x18,4 cm (Óleo sobre madeira)
Dim: 41,8x32,9 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

ANEL DE SENHORA 461

Em ouro amarelo sem marcas de contrastaria, trabalho português do séc. XIX-XX. Aro liso percorrido por encordoados, encimado por mesa
recortada e vazada, decorada com volutas, encimada por pedra facetada em tons de castanho. 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: 7,2 gr.
Med: 12

Base Licitação: 150 €

DECANTER 462

Em cristal translucido, moldado e lapidado, fabrico da Atlantis, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras verticais,
formando um desenho repetitivo. Rolha parcialmente facetada, decorada com caneladuras verticais lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 33 cm

Base Licitação: 10 €

SEIS COLHERES DE CHÁ E UMA CONCHA DE AÇÚCAR 463

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpos parcialmente liso, percorridos por finas caneladuras incisas com términos em pegas
facetadas. 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 total aprox: 117,8 gr.
Dim: 12,3 cm (Colher de chá)
Dim: 11,2 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23746
https://serralvesantiguidades.com/lote/23885
https://serralvesantiguidades.com/lote/24158
https://serralvesantiguidades.com/lote/23775
https://serralvesantiguidades.com/lote/23127
https://serralvesantiguidades.com/lote/24243
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CAIXA GUARDA-JÓIAS 464

Em faiança italiana moldada, recortada, relevada e parcialmente vazada, fabrico da Capo Di Monti, trabalho do séc. XX. Corpo polilobado, decorado
em vários tons e a ouro sobre fundo branco com paisagens e puttis em relevo em cenas do quotidiano, ladeados por motivos de arranjos florais e
enrolamentos vegetalista. Pomo em forma de putti, representado ajoelhado e em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda um flor. Marca por
extenso a ouro [Capo Di Monti - Italy]. Sinais de uso.
Dim: 13,5x11x14 cm

Base Licitação: 15 €

ANEL DE SENHORA 465

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado por
fiada transversal, cravejada com quatro (4) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco 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: 2,1 gr.
Med: 15

Base Licitação: 150 €

DOIS PRATOS FENESTRADOS 466

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular e oval,
decorados em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjos florais, ladeados por frisos concêntricos ondulados. Abas fenestradas,
decoradas com enrolamentos vegetalistas, pintados á mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Diâm: 18 cm
Dim: 20,5x17,5 cm

Base Licitação: 10 €

TRÊS PEÇAS EM PRATA PORTUGUESA 467

“BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO” – De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de, assente sobre
pés recortados e vazados. Aba decorada com flores em relevo. Sinais de uso e amolgadelas ao centro.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 52,2 gr.
Alt: 1,5 cm
Diâm: 11,5 cm
“CINZEIRO DE MESA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, decorado ao centro cruz de
Avis gravada. Bordo encimado por apoio recortado de movimento côncavo para o respectivo cigarro. 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: 50 gr.
Alt: 1,7 cm
Diâm: 9,2 cm
“MOSTARDEIRA” – De pequenas dimensões em prata portuguesa com recipiente em vidro moldado em tons de azul, trabalho do séc. XX. Corpo
parcialmente liso de formato bojudo com recipiente em vidro em tons de azul, assente sobre pernas altas com términos em pés de sapata. Bordo
decorado por faixa concêntrica com caneladuras transversais em relevo. 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: 41,5 gr.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 5,5 cm
Nota: Peso total aproximado de todas as peças – 143,7 gr.

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24034
https://serralvesantiguidades.com/lote/24315
https://serralvesantiguidades.com/lote/23899
https://serralvesantiguidades.com/lote/24120
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DUAS BONECAS DE PANO 468

“BONECA” – Em tecido com pernas, braços e mãos em porcelana moldada e pintada, trabalho europeu do séc. XX. Rosto moldado e revestido a
tecido pintado, ricamente trajada com saiotes interiores, sobrepostos por vestido comprido em tecido em tons de azul, ornado com flores estilizadas
bordadas e galão concêntrico em seda, pernas e braços em porcelana moldada e pintada. Sinais de uso, sujidade do tempo, falta de dedos de uma
das mãos e saltos dos sapatos partidos
Alt: 63 cm
“PIERROT” – Corpo e cara totalmente revestidos a tecido, trabalho europeu do séc. XX. Rosto moldado e revestido a tecido pintado com traje em
seda em tons de azul e golas em dégradé em tule. Sinais de uso e sujidade do tempo.
Alt: 56 cm

Base Licitação: 20 €

COLHER PARA ARROZ 469

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo parcialmente liso, decorado na pega com folha de acanto em relevo, encimada por cartela oval
com monograma gravado. Sinais de uso e desgastes acentuados na marca de Ourives.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 128 - 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 com desgastes acentuadostornando-se impossível a sua classificação.
Peso aprox: 122,1 gr.
Dim: 28,2 gr.

Base Licitação: 60 €

CANUDO DE BOTICA COM TAMPA 470

Em porcelana moldada e relevada de uma edição limitada de 1500 exemplares “Colecção Frascos de Farmácia”, produzido pela fábrica Neoclássica
Porcelanas - Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em tons de azul sobre fundo branco com interior de farmácia com
farmacêutico ao balcão, ladeado por vários frascos e canudos de botica, faixas concêntricas lisas, onduladas e enrolamentos vegetalistas. Inscrição
no topo “Pil. De Cynoc”. Tampa repuxada com pomo em forma de cão, ladeado por friso concêntrico de movimento ondulado. Marca por carimbo na
base “Neoclássica Porcelanas” e inscrição “Colecção Frascos de Farmácia – 1500 exemplares – edição limitada”. Sinais de uso.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 10 €

ANEL DE SENHORA 471

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, decorado por reserva em relevo com espinhados e motivos florais, encimado por mesa
quadrangular em prata, decorada com reservas transversais, encimadas por (4) diamante de talhe rosa, encastoada ao centro por (1) safira em talhe
oval. Sinais de uso e desgastes acentuados nas marcas de garantia.
Contraste: Cabeça de cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800 e 0,833,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 8,4 gr.
Med: 10

Base Licitação: 200 €

LAVA-OLHOS E DOIS FRASCOS DE FARMACIA 472

LAVA-OLHOS - Em vidro em tons de azul moldado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval de bordo recortado, assente sobre
fuste tubular com término em base circular. Sinais de uso.
Alt: 5,4 cm
DOIS FRASCOS DE FARMACIA - De pequenas dimensões em vidro translucido moldado, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Corpos lisos de
formato tubular, encimados por rolhas recortadas. Sinais de uso e uma das rolhas presa ao gargalo.
Alt: 9 cm (Maior)
Alt: 8,9 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24010
https://serralvesantiguidades.com/lote/23854
https://serralvesantiguidades.com/lote/24378
https://serralvesantiguidades.com/lote/23796
https://serralvesantiguidades.com/lote/24349
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CAIXA PORTA CARTÕES “TOPÁZIO” 473

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada por faixa recortada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e friso concêntrico
perolado. Verso liso, ladeado por friso concêntrico perolado. Fecho lateral accionado por mola. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2000. Marca de Ourives do Porto -
Vidal Nº 4660 de Ferreira Marques & Irmão Ld.ª, registada em 1974.
Peso aprox: 115,9 gr.
Dim: 1,2x6,9x8,9 cm

Base Licitação: 70 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 474

“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” - Escultura em barro moldado e relevado, trabalho português do séc. XX. Sem policromia, assinada lateralmente
com as iniciais (RR). Sinais de uso, faltas e defeitos em um dos pés.
Alt: 13,8 cm

Base Licitação: 20 €

TAÇA RECORTADA E VAZADA 475

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de centro repuxado, ladeado por faixa concêntrica de movimento côncavo. Aba
recortada e vazada, decorada com parras e uvas. Sinais de uso e restauro antigo no bordo.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 148 gr.
Alt: 4,8 cm
Diâm: 19,7 cm

Base Licitação: 75 €

TRÊS PEÇAS DE VITRINA 476

“POTE DE TRÊS PÉS” – Em porcelana portuguesa moldada e relevada da fábrica da Electro cerâmica do Candal - Vila Nova de Gaia, trabalho do
séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais ladeados por friso concêntrico e
complementos a ouro mate. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Alt: 7,5 cm
“DUAS JARRAS” – De pequenas dimensões em cerâmica moldada e relevada da fábrica do Outeiro - Aveiro, trabalhos do séc. XX. Corpos
bojudos, decorados em vários tons sobre fundo bege com dançarinos e pescadoresem cenas do quotidiano. Corpos com pegas laterais, recortadas
e vazadas em voluta. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 6 cm (Maior)
Alt: 5,5 cm (Menor)

Base Licitação: 10 €

ANEL DE SENHORA “ART-DECO” 477

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 liso, encimado por mesa recortada em [V], decorada por flor estilizada, cravejada com sete (7) rubis e sete (7)
turquesas, ladeadas por folhas de acanto e volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Cão - Marca de garantia dos objectos constituídos por ouro e prata, respectivamente dos toques mínimos de 0,800/1000 e
0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 5,7 gr.
Med: 21

Base Licitação: 270 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24300
https://serralvesantiguidades.com/lote/24350
https://serralvesantiguidades.com/lote/24262
https://serralvesantiguidades.com/lote/23787
https://serralvesantiguidades.com/lote/24271


Leilão Dezembro 2021

Página 98 de 296

COLECÇÃO DE TRÊS LAVA-OLHOS 478

Em vidro translucido moldado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato oval de bordo recortado com términos em bases de formato
circular. Sinais de uso.
Alt: 6 cm (Maior)
Alt: 3,3 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

TAÇA DE BORDO RECORTADO 479

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com caneladuras
verticais lisas e com arranjos florais gravados, assente sobre base circular moldurada. Bordo ladeado por duas pegas laterais recortadas e vazadas
em voluta, ornadas com enrolamentos vegetalistas 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: 148,8 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 13 cm

Base Licitação: 75 €

PORTA CARTÕES 480

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de formato
rectangular ao baixo, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas, volutas e
faixa concêntrica encordoada. Aba constituída por caneladuras verticais largas de movimento convexo com a mesma decoração com término em
bordo recortado, encimado por volutas com términos em enrolamento. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 3x23,7x28 cm

Base Licitação: 10 €

CIGARREIRA 481

Em prata portuguesa, trabalho XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada com
caneladuras transversais lisas e onduladas, encimadas no canto superior esquerdo por cartela lisa de formato oval com término em fecho lateral,
accionado por mola. 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: 143,7 gr.
Dim: 8,3x14,5 cm

Base Licitação: 80 €

ABRE-LATAS E TESOURA PARA HÓSTIAS 482

“ABRE-LATAS” – Em chapa recortada, fabrico da “Solingen”, trabalho alemão do séc. XX. Interior em madeira patinada a negro, encimado na
frente e verso em chapa recortada e cravada com término em roldana dentada com opção para caricas e latas. Marca de fabricante com muito
desgaste. Sinais de uso e corrosão acentuada.
Dim: 2,3x15,7 cm
“TESOURA PARA HÓSTIAS” – Em ferro moldado, recortado e vazado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Tesoura com término em
forma de hóstia com parte superior afiada para o respectivo corte das hóstias. Sinais de uso e corrosão.
Dim: 6x16,2 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24347
https://serralvesantiguidades.com/lote/24218
https://serralvesantiguidades.com/lote/23897
https://serralvesantiguidades.com/lote/24501
https://serralvesantiguidades.com/lote/24388
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PAR DE BRINCOS 483

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.
Contraste: 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 €

TAÇINHA DE BORDO RECORTADO 484

De pequenas dimensões em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de movimento ondulado
e de covo acentuado, decorado em tons de laranja sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e
complementos 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.
Alt: 6,6 cm
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS JARRAS 485

De pequenas dimensões em vidro moldado em tons de vermelho com montures em prata portuguesa, trabalhos Europeus remarcados em Portugal
no séc. XX-XXI. Corpos lisos e bojudos em tons de vermelho translucido com montures em prata, decoradas com motivos florais estilizados em
relevo, ladeados 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 total aprox: 71,3 gr. (Peso total das jarras com as respectivas montures em prata)
Alt: 10,3 cm (Maior)
Alt: 9,8 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

ANELEIRA DE BORDO RECORTADO 486

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de concha, decorada por caneladuras largas verticais estriadas e de
movimento oblíquo, encimada por pega lateral em forma de peixe alado, assente sobre pés espalmados de formato circular. 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: 158,3 gr.
Dim: 3,5x11,5x15,8 cm

Base Licitação: 90 €

COVILHETE 487

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de
concha, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro cartela com padrão geométrico, encimada por concheado, ladeada por
enrolamentos vegetalistas e motivos florais. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 7x19x18,2 cm

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23797
https://serralvesantiguidades.com/lote/23742
https://serralvesantiguidades.com/lote/24088
https://serralvesantiguidades.com/lote/24503
https://serralvesantiguidades.com/lote/23895
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BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 488

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de covo acentuado, assente sobre pés recortados em voluta. Aba
parcialmente recortada e vazada, decorada com concheados em relevo, ladeados por faixa moldurada em dégradé de movimento ondulado.
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: 180,4 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 90 €

CAIXA COM TAMPA 489

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular, ladeado por pegas laterais em
forma de argola, ornadas interiormente por folhas de acanto, encimado por tampa repuxada com pomo recortado, assente sobre base circular.
Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Samatra” com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas,
borboletas, faixas concêntricas e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997.
Dim: 14,6x15,5 cm

Base Licitação: 15 €

POLVILHADOR 490

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorado por frisos concêntricos em degradê, assente sobre base
repuxada e moldurada. Tampa amovível em forma de campânula, parcialmente recortadas e vazadas, intercalada por faixas com padrão geométrico
e caneladuras verticais, formando um desenho repetitivo com términos em forma de pináculo. 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 incisa
“Mergulhão”
Peso aprox: 174 gr.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 100 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 491

Em porcelana moldada, recortada e pintada, trabalho alemão do séc. XX. Corpo polilobado com tampa amovível, decorada em vários tons sobre
fundo branco com cena de interior com figura feminina parcialmente desnuda, deitada em vulto perfeito, ladeada por mesa ao gosto oriental, figura
feminina sentada em vulto perfeito a tocar guitarra. Base decorada com cartelas encimadas por laçarotes, interligadas entre si por grinaldas com
motivos florais, ladeadas por faixa concêntrica a ouro. Marca por carimbo na base [Made in Germany]. Sinais de uso.
Dim: 4,2x7,5x11,3 cm

Base Licitação: 10 €

CRUZ 492

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho em filigrana portuguesa do séc. XIX-XX.
Corpo recortado, vazado e serrilhado, decorado ao centro por uma (1) turquesa, ladeada por volutas e perolados em relevo com término em argola
de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 2,1 gr.
Dim: 2,8x2,2 cm (Cruz)
Dim: 3 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24193
https://serralvesantiguidades.com/lote/24545
https://serralvesantiguidades.com/lote/24495
https://serralvesantiguidades.com/lote/24082
https://serralvesantiguidades.com/lote/24333
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POTE DE FARMÁCIA 493

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular, encimado por tampa amovível com
pomo esférico. Decoração em tons de laranja sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, faixas
concêntricas e complementos 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.
Alt: 24 cm
Diâm: 11 cm

Base Licitação: 15 €

ABRE CARTAS 494

Em madeira de pau-santo com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Abre cartas liso, em madeira de pau-santo com término
recortado, encimado por monture em prata recortada e vazada com volutas e motivos florais. Pega de formato circular com monograma gravado ao
centro e no verso uma moeda, ladeada por friso concêntrico perolado com término em coroa. 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: 65,3 gr. (Abre cartas com monture em prata)
Dim: 3x28,5 cm

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE BOLSO 495

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso, espalmado e parcialmente recortado, encimado por tampa bojuda de movimento
ascendente e descendente, sem decoração. 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: 160,6 gr.
Alt: 11,3 cm

Base Licitação: 100 €

BALDE PARA GELO COM ASA MÓVEL 496

Em casquinha marcada “WMF”, trabalho alemão do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base circular. Asa móvel recortada em
voluta. Pinça com terminais recortados, sem decoração. Sinais de uso.
Dim: 10x10,5 cm (Balde para gelo)
Dim: 17 cm (Altura total do balde com a respectiva asa móvel)
Dim: 13,8 cm (Pinla para gelo)

Base Licitação: 15 €

ALIANÇA DE SENHORA 497

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
ao centro por fiada concêntrica, cravejada no seu total com trinta e sete (37) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 3,1 gr.
Med: 19

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24105
https://serralvesantiguidades.com/lote/23958
https://serralvesantiguidades.com/lote/24506
https://serralvesantiguidades.com/lote/23967
https://serralvesantiguidades.com/lote/24320
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CONJUNTO DE TOILETE 498

Em vidro translucido moldado, lapidado, facetado e dourado, trabalhos europeus do séc. XX. Este conjunto de toilete é constituído pelas seguintes
peças: Um (1) frasco pulverizador, um (1) frasco para perfume com rolha lapidada e facetada e uma (1) caixa para pó-de-arroz. Corpos de vários
formatos, ricamente decorados a ouro com elementos de formato arquitectónico encimados por laços e faixas de movimento esvoaçante,
interligados entre si por grinaldas vegetalistas. Sinais de uso e falta do terminal do pulverizador.
Alt: 18 cm (Frasco pulverizador)
Alt: 12 cm (Frasco para perfume)
Dim: 4x6,5 cm (Caixa para pó-de-arroz)

Base Licitação: 15 €

GARRAFA “LICOREIRA” 499

Em cristal translucido moldado com gargalo, pega e tampa em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato bojudo com gargalo
em prata, decorado com faixas concêntricas em dégradé, encimado por tampa de formato esférico. Pega lateral em arame de prata, recortada e
vazada em 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: Não se consegue pesar.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 100 €

QUEIJEIRA 500

Em cristal translucido moldado e lapidado, assente sobre base em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Queijeira decorada com flores estilizadas
lapidadas, intercaladas por caneladuras verticais e perolados, encimada por pega recortada e vazada em voluta, decorada com enrolamentos
vegetalistas em relevo. Base de formato circular de covo pouco acentuado, decorada no bordo por faixa concêntrica recortada e moldurada em
dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - (Pega da queijeira) - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Contraste: Águia 916 - 1º Título - (Base da queijeira) - Marca de garantia da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria do Porto de
1938-1984.
Peso aprox: 218,3 gr. (Base e pega da queijeira)
Alt: 15 cm
Diâm: 19,5 cm
Nota: Apesar de a queijeira assentar razoavelmente bem na base, na nossa modesta opinião a queijeira não pertence á base por terem marcas de
ourives diferentes.

Base Licitação: 100 €

JÚLIO RESENDE (1917-2011) 501

“FIGURAS ESTILIZADAS” – Azulejo de uma edição limitada de 17/250 exemplares - Lugar do desenho, trabalho do séc. XX. Azulejo decorado
sobre vidrado em tons de castanho sobre fundo branco com figuras estilizadas e litografadas. Trabalho assinado e datado no canto inferior direito
[22-10-97 // Resende]. Estojo original em cartão com interior forrado a espuma. Sinais de uso.
Dim: 14x14 cm

Base Licitação: 15 €

PALMATÓRIA 502

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado, decorado com caneladuras oblíquas em relevo, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas em relevo e volutas, encimado ao centro por copo que serve de apoio à vela com arandela amovível e recortada com a mesma
decoração, assente sobre base circular moldurada. Pega lateral recortada e vazada em voluta, decorada com 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. Marca de Ourives
do Porto - Vidal Nº 1437 - de Almeida Miranda & Filho, registada em 1909 e cancelada em 1921.
Peso aprox: 197 gr.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 17 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23839
https://serralvesantiguidades.com/lote/23830
https://serralvesantiguidades.com/lote/23705
https://serralvesantiguidades.com/lote/24386
https://serralvesantiguidades.com/lote/24026
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BULE DE CHÁ “MINIATURA” 503

Em porcelana chinesa moldada, pintada e dourada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo bojudo, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de
“rouge de fer”, azul, verde e dourado sobre fundo branco com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, com pega lateral recortada e vazada em
voluta. Tampa com a mesma decoração, interligada á pega por cordão com término em pomo esférico espalmado. Sinais de uso.
Alt: 9 cm

Base Licitação: 15 €

MOSTARDEIRA 504

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato oval, decorado no bordo por faixa concêntrica com caneladuras em
relevo, ladeado por pegas recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base moldurada. Tampa repuxada com abertura lateral no bordo para a
respectiva colher, encimada no topo por pomo em forma de urna. 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 [A.
D´Abreu Lda. - Lisboa].
Peso aprox: 211,1 gr. (Mostardeira com a respectiva colher)
Dim: 9,5x5,5x13,5 cm

Base Licitação: 100 €

CESTO 505

Em porcelana moldada, relevada, recortada e vazada da fábrica “Tiche”, trabalho italiano do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de
formato oval e de linhas tortas e retortas, encimado por pegas centrais, unidas entre si por laçarote, assente sobre pernas recortadas de boa
curvatura com término em pés de enrolamento. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro medalhões em relevo,
ornados interiormente por motivos florais, ladeados por volutas, folhas de acanto e enrolamentos vegetalistas a ouro. Marca do carimbo na base
“Tiche”. Sinais de uso.
Dim: 11,5x8,5x23,7 cm

Base Licitação: 20 €

FIO COM PENDENTE EM FORMA DE “CORAÇÃO DE VIANA” 506

Em prata portuguesa dourada, trabalho do séc. XX-XXI. Fio constituído por elos de formato circular interligados entre si, formando um desenho
repetitivo. Pendente recortado e vazado em forma de coração em filigrana de prata dourada, decorado com volutas e enrolamentos, encimado por
flores em relevo com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Águia 925 -
Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 34,3 gr.
Compr: 65 cm (Fio)
Dim: 8,5x5 cm (Pendente)
Dim: 9,5 cm (Altura total do pendente com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 100 €

JARRA 507

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado ao centro por caneladuras
largas de formato geométrico, ladeado por faixas concêntricas lapidadas. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso e risco no interior do
bojo.
Alt: 19,7 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23913
https://serralvesantiguidades.com/lote/23710
https://serralvesantiguidades.com/lote/23834
https://serralvesantiguidades.com/lote/24200
https://serralvesantiguidades.com/lote/23831
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ALIANÇA DE SENHORA 508

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro parcialmente
recortado e vazado, cravejado com (6) seis 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: 5,1 gr.
Med: 14

Base Licitação: 400 €

MOSTARDEIRA 509

Em forma de terrina com travessa em faiança portuguesa moldada, relevada, pintada e dourada, moldada e relevada, fabrico atribuível á fábrica de
Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, ornatos e
filagens a ouro mate. Pega da tampa em forma de flor. Sem marca. Sinais de uso e manchas no vidrado.
Dim: 7,5x8,5x12,5 cm

Base Licitação: 15 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 510

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato circular, constituído por faixas concêntricas em dégradé, assente
sobre base repuxada e moldurada. Aba recortada, decorada por enrolamentos vegetalistas em relevo, encimados por concheados, intercalados
entre si por volutas e perolados sobre fundo batido. Asa móvel em arame de prata, encimada ao centro por cartela recortada de formato oval,
ladeada 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.
Peso aprox: 226,4 gr.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 25 cm
Dim: 19,5 cm (Altura total do cesto com a asa móvel).

Base Licitação: 110 €

FONENDOSCÓPIO 511

Em metal prateado, borracha, matéria sintética e outros materiais, desenvolvido pelos médicos italianos “Bazzi e Aurélio Bianchi”, produzido por
Martin Wallach Nachfolger - Cassel - Roma, trabalho do séc. XIX-XX. Aparelho de auscultação com uma caixa-de-ressonância, interligada a dois
tubos de borracha com términos em auscultadores. Inscrições incisas [U.S.TRM. 29723 Brit. 224200 - D.W.Z 21493 - 49219 - Phonendoscop - Bazzi
- Bianchi - Martin Wallach Nachfolger - Cassel - Roma]. Exemplar com estojo original em couro em tons de castanho com fecho écler. Sinais de uso
e membrana frontal do fonendoscópio partida.
Dim: 1,6x6,2 cm
Nota: Em 1894, dois médicos italianos “Bazzi e Aurelio Bianchi”, introduziram o seu novo instrumento para ouvir os sons produzidos pelos órgãos do
corpo humano. A base metálica foi dotada de um diafragma interno e um disco externo removível, ambos de borracha. Uma haste de metal
segurando um disco menor de borracha foi inserida no centro e foi essa parte que foi colocada sobre o corpo do paciente para a sua auscultação.
Duas hastes curtas de metal foram encaixadas na parte de trás da base, conectadas a dois longos tubos de borracha. Os tubos eram conectados na
extremidade oposta a pequenos fones de ouvido em vidro que podiam ser inseridos no canal auditivo. O comprimento dos tubos permitia que dois
médicos auscultassem o paciente simultaneamente. Os inventores afirmavam que o fonendoscópio era mais sensível e preciso do que outros
estetoscópios. Embora essa afirmação logo tenha sido contestada, ela permaneceu em produção por mais de 40 anos.

Base Licitação: 25 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 512

Em ouro amarelo contrastado (18k) com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpo constituído por travessão tubular, encimado por roseta recortada com término em pérola. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - 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: 2,4 gr.
Dim: 2x0,8 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24208
https://serralvesantiguidades.com/lote/24149
https://serralvesantiguidades.com/lote/23792
https://serralvesantiguidades.com/lote/24376
https://serralvesantiguidades.com/lote/24209
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GRUPO ESCULTÓRICO 513

Em porcelana moldada e relevada da fábrica “Artibus - Aveiro”, trabalho do séc. XX, A figura masculina esta representada de pé em vulto perfeito,
apoiado sobre tronco com a mão direita, segurando um bouquet de flores com a mão esquerda, olhando para a figura feminina que se encontra
sentada, segurando com ambas as mãos arranjos florais, tendo a seus pés um cão deitado, assentes sobre base recortada de formato oval.
Decoração policroma em vários tons com ornatos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequenas faltas em algumas pétalas.
Dim: 10,3x7x10,5 cm

Base Licitação: 15 €

AÇUCAREIRO ESTILO DONA MARIA 514

Em prata portuguesa sem marcas de garantia, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorado no bordo superior e inferior com faixa
concêntrica perolada, assente sobre base repuxada e moldurada de formato circular. Tampa lisa e repuxada com pomo torneado em forma de urna.
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: 304,6 gr.
Alt: 17,5 cm
Diâm: 10 cm

Base Licitação: 120 €

CARRINHO DE CHÁ 515

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: 40 €

TAÇA FACETADA 516

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso e facetado, decoração dita da “Companhia das índias”,
tendo ao centro cartela recortada com flor gravada, ladeada por faixas recortadas, fixas no topo por laçarote, encimados por faixa concêntrica com
enrolamentos vegetalistas, assente sobre base repuxada de formato circular. Bordo interior, decorado por faixa concêntrica recortada de movimento
ondulado, decorada por perolados incisos e flores estilizadas. 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: 208,6 gr.
Alt: 6,6 cm
Diâm: 12,3 cm

Base Licitação: 120 €

CANUDO 517

Em faiança portuguesa, fabrico de Vao de Coimbra - fábrica da Viúva de Alfredo Oliveira do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em tons de
azul sobre fundo branco com casarios, ladeados por cercas de jardim, arvoredo exuberante e faixas concêntricas, assente sobre base de formato
circular. Marcado na base. Sinais de uso.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24098
https://serralvesantiguidades.com/lote/23709
https://serralvesantiguidades.com/lote/23766
https://serralvesantiguidades.com/lote/24117
https://serralvesantiguidades.com/lote/24145
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ANEL DE SENHORA 518

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro triplo,
percorrido por fiadas transversais, ornadas com caneladuras verticais e oblíquas, cravejadas no seu total com trinta (30) diamantes em talhe de
brilhante, tendo dois (2) cerca de 0,05 (ct) cada, vinte e oito (28) cerca de 0,01 (ct) cada e uma (1) esmeralda lapidada ao centro. Sinais de uso,
desgastes nas marcas de garantia e esmeralda com pequenas esbeiçadelas.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 7,3 gr.
Med: 17

Base Licitação: 400 €

TABULEIRO “MAJÓLICA” 519

Em cerâmica moldada, com armação em metal, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato oval dita “Majólica”, decorado em vários tons sobre
fundo branco com arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas e bouquets. Armação em metal prateado, decorado por faixa concêntrica
com caneladuras verticais recortadas e vazadas, formando um desenho repetitivo, assente sobre pés de formato esférico. Pegas laterais, recortadas
e vazadas em voluta. Base com numeração pintada [195]. Sinais de uso.
Dim: 3,8x21,3x38,2 cm

Base Licitação: 15 €

TAÇA DE BORDO RECORTADO 520

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Orrefors”, trabalho sueco do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado
por caneladuras verticais de cantos facetados, intercaladas por faixas verticais lapidadas, formando um padrão geométrico repetitivo. Inscrições
incisas na base. Sinais de uso.
Alt: 10,2 cm
Diâm: 18,8,5 cm

Base Licitação: 15 €

POTE COM TAMPA 521

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração a sépia sobre fundo branco dita “Imari” com vista de
jardim ornado por cercas, ladeadas por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Dim: 26x8,5x9,6 cm

Base Licitação: 15 €

CAMPAÍNHA DE TINTEIRO DE SECRETÁRIA 522

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo repuxado em forma de sino, decorado por frisos com contas e faixas com motivos vegetalistas,
encimada por pega lisa de formato oval, ramagem floral e motivos geométricos.
Contraste: Porto Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - P-79. Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750, registado por
Guilherme Guedes Mancilha, registada em 1877 e usada até 1881. Marca de Ourives do Porto, atribuível a José Marques Guedes citado em 1887.
Fernando Moitinho de Almeida [P-403] - conhecida com contrastes [P-49]; [P-50]; [P-53]; [P-58]; [P-59]; [P-60]; [P-61]; [P-63]; [P-64]; [P-79]; [P-80];
[P-81]; [P-82] e [P-87], datável de 1861-1886. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Peso aprox: 83,85 gr.
Alt: 9,3 cm
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24280
https://serralvesantiguidades.com/lote/23815
https://serralvesantiguidades.com/lote/23728
https://serralvesantiguidades.com/lote/23833
https://serralvesantiguidades.com/lote/24436
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CAIXA GUARDA-JÓIAS FENESTRADA 523

Em porcelana moldada, relevada, recortada e vazada, trabalho italiano do séc. XX. Corpo recortado de formato oval com faixa concêntrica
fenestrada, decorada em vários tons e a ouro sobre fundo branco com volutas recortadas e vazadas, intercaladas por flores, encimada por frutos e
flores em relevo, assente sobre pés de enrolamento. Interior com enrolamentos vegetalistas a ouro perfilados em tons de vermelho e pegas
recortadas e vazadas em voluta com complementos a ouro mate. Tampa repuxada com a mesma decoração com frutos em relevo, ladeados por
flores e joaninhas, encimados por borboleta de asas abertas em vulto perfeito. Marca por carimbo na base. Sinais de uso, pétala da tampa
parcialmente partida e possíveis defeitos não detectados.
Dim: 16,5x14x25 cm

Base Licitação: 25 €

PULSEIRA PARA SENHORA “PÉROLAS E CONTAS DE VIANA” 524

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 oito (8) pérolas intercaladas por sete (7) contas de Viana, 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: 9,6 gr.
Compr: 19,2 cm

Base Licitação: 150 €

CANDEIA DE AZEITE 525

Em metal amarelo, trabalho português do séc. XX. Fuste de formato tubular com depósito bojudo de movimento ascendente e descendente, ladeado
por bicos e respectivos apetrechos, assente sobre base circular repuxada e recortada com término em pés de enrolamento. Pala regulável de
formato rectangular ao baixo. Sinais de uso e pequenas amolgadelas nos cantos exteriores da pala.
Alt: 48 cm

Base Licitação: 20 €

DOIS COPOS TERMAIS 526

“COPO TERMAL” – Em vidro translucido moldado com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado e facetado de
formato rectangular ao alto com escala central lapidada. 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.
Alt: 11 cm
“COPO TERMAL” – Em vidro translucido moldado, soprado e relevado com restos de policromia a ouro, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo
espalmado de formato rectangular ao alto, decorado com faixas espiraladas em relevo. Sinais de uso e desgastes acentuados no ouro.
Alt: 11,6 cm

Base Licitação: 20 €

VÁRIAS PEÇAS EM PRATA 527

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX que passamos a descrever: Três (3) colheres de chá, três (3) colheres de café, um (1) garfo para
acepipes, uma (1) faca e uma (1) colher. Decorações diversas com enrolamentos vegetalistas, volutas, concheados, perolados e dito de “caninhas”.
Sinais de uso, algumas peças sem marcas de garantia e outras só com marcas de Ourives.
Contrastes: Águia 833 - Marcas de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto
- Vidal Nº 4027 de Rogério Almeida, registada em 1952.
Peso aprox: 330,8 gr.
Dim: 12,5 cm (Colheres de chá)
Dim: 12,4 cm (Colheres de café)
Dim: 18 cm (Garfo de acepipes)
Dim: 18,2 cm (Faca)
Dim: 18,6 cm (Colher)

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23836
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https://serralvesantiguidades.com/lote/24379
https://serralvesantiguidades.com/lote/23886


Leilão Dezembro 2021

Página 108 de 296

TERRINA COM TRAVESSA OITAVADA 528

De pequenas dimensões em porcelana moldada e relevada da fábrica “OR - Oficina Real” da colecção Macau, trabalho português do séc. XX.
Reprodução de uma terrina com travessa, em porcelana da china do séc. XVIII “China Azul”. Corpo de formato rectangular com duas pegas laterais
em forma de cabeça de javali, encimada por tampa com pomo recortado em voluta, assente sobre travessa oitavada de covo acentuado. Corpo
profusamente decorado em tons de azul sobre fundo branco com paisagens fluviais com pagodes, ladeados por rochedos, arvoredo exuberante,
motivos de arranjos florais e figuras em cenas do quotidiano Oriental. Aba ladeada por faixas concêntricas e frisos perolados, intercalados por
motivos geométricos, volutas e enrolamentos vegetalistas. Marca por carimbo a azul na base [Or - Oficina Real - Colecção Macau - China Azul séc.
XVIII]. Sinais de uso.
Dim: 12,5x12x19 cm (Terrina)
Dim: 14,5X19,7 cm (Travessa)
Alt: 13,5 cm (Terrina com travessa)

Base Licitação: 15 €

QUATRO FRASCOS DE FARMÁCIA 529

Em vidro em tons de azul moldado com tampa de roscar em matéria sintética em tons de negro, fabrico possivelmente do centro vidreiro de Oliveira
de Azeméis, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato rectangular ao alto de cantos arredondados, encimados por faixas concêntricas em
dégradé com términos em rolha de roscar em matéria sintética em tons de negro. Bases com inscrições e numerações em relevo [CV - 220 -121].
Sinais de uso.
Alt: 15,6 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 530

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado. Aba decorada por caneladuras verticais largas de
topo recortado, encimadas por concheados em relevo, ladeadas 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: 321,8 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 32 cm

Base Licitação: 120 €

CESTO FENESTRADO 531

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e vazado do formato
oval, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por friso concêntrico, encimado por faixa de movimento
ondulado com volutas e enrolamentos vegetalistas. Aba com padrão geométrico, decorada no bordo com enrolamentos vegetalistas e motivos
florais. Corpo encimado por duas pegas recortadas e vazadas, ornadas com motivos florais. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de
uso.
Dim: 9,5x14,7x20,5 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA DE FOLHOS 532

De pequenas dimensões em vidro opalino em tons de rosa moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo bojudo de movimento
polilobado, decorado por caneladuras oblíquas, formando um padrão espiralado repetitivo com término em bordo ondulado, sem decoração. Sinais
de uso.
Alt: 10 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23738
https://serralvesantiguidades.com/lote/24009
https://serralvesantiguidades.com/lote/24453
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ANEL DE SENHORA ½ MEMÓRIA 533

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado
por mesa transversal recortada e vazada em voluta, cravejada no seu total com cinco (5) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct)
cada.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de1938-1984. Contraste: Cabeça de
Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 2,5 gr.
Med: 11

Base Licitação: 250 €

TAÇA DE BORDO RECORTADO 534

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco dita “Margão
“com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Aba interior com a mesma decoração, ladeada por
frisos concêntricos de movimento ondulado. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 24,1 cm

Base Licitação: 20 €

DOIS CÁLICES PARA VINHO DO PORTO 535

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos lisos e facetados de formato cónico invertido, assentes sobre
fustes facetados com términos em bases repuxadas de formato sextavado. 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: 195,9 gr.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 120 €

BOQUILHA 536

Em âmbar com monture em metal dourado, trabalho europeu do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 8,1 cm

Base Licitação: 25 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 537

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro com cartela perolada e
recortada, ladeada por motivos florais cinzelados, intercalados por enrolamentos vegetalistas e faixa guilhochada de movimento ondulado, assente
sobre pés recortados. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com folhas de acanto, intercaladas entre si por perolados. 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: 185,2 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 17,1 cm

Base Licitação: 130 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 538

Em faiança inglesa moldada e relevada, produção da fábrica “Staffordshire” trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco
com paisagem fluvial ladeada por junco, pagodes, motivos ornitológicos, cerca de jardim, arvoredo exuberante, passadiço e figuras em cenas do
quotidiano oriental. Marca por carimbo no verso superior da aba “Staffordshire”. Sinais de uso e cabelo no vidrado na parte superior do bordo.
Dim: 31x39,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24316
https://serralvesantiguidades.com/lote/23725
https://serralvesantiguidades.com/lote/24264
https://serralvesantiguidades.com/lote/24367
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PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 539

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos do séc. XX. Brincos recortados e vazados
em forma de flor estilizada, interligada a pendente de formato oval com friso concêntrico com motivos geométricos e caneladuras recortadas em
relevo de movimento convexo, ladeadas por caneladuras recortadas e vazadas com términos em estrela. Sinais de uso e restauro antigo num dos
brincos.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 7,6 gr.
Dim: 4,7x2,2 cm

Base Licitação: 240 €

EMBLEMA / PLACA PUBLICITARIA DO AUTOMÓVEL CLUB PORTUGAL 540

Em liga metálica prateada, recortada, vazada e parcialmente esmaltada, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e vazado, tendo ao centro
a cruz de cristo, encimado pelo “Brasão de Armas de Portugal” e o símbolo do “ACP - Automóvel Club de Portugal”. Bordo interior perfurado para a
respectiva fixação e exterior dentado. Sinais de uso.
Diâm: 8,8 cm

Base Licitação: 20 €

DECANTER 541

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado com armação em metal prateado no gargalo, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc.
XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto, decorado em todas as faces com flores estilizadas lapidadas, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas, formando um desenho repetitivo. Gargalo com armação em metal prateado, decorado por faixa concêntrica com motivos florais em
relevo. Rolha facetada de formato esférico. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 20 €

PAR DE ARRECADAS 542

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX-XXI. Corpos
recortados, vazados e serrilhados com pendentes de formato lunular, encimados por arranjos florais estilizados, ladeados por volutas, frisos de
movimento côncavo, encordoados e perolados em relevo. 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: 5,4 gr.
Dim: 3,7x2,9cm

Base Licitação: 300 €

VÁRIAS PEÇAS DE FARMÁCIA 543

“POTE DE FARMÁCIA” – Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica “Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX.
Corpo de formato tubular com inscrição frontal a azul “Pomada Mercurial Branda”, ladeada por faixas concêntricas, encimado por tampa amovível
com pomo repuxado de formato circular. Marcado na base “Gilman & Ctª - Sacavém”. Sinais de uso, manchas de gordura na pasta e cabelo no
vidrado.
Alt: 18,5 cm
“CAIXA PARA TOMADA” – Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato tubular, decorado
em tons de azul e ouro sobre fundo branco com faixas verticais e horizontais, ladeadas por frisos concêntricos, formando um padrão geométrico
repetitivo. Marcada na base a azul V.A. Sinais de uso, partida, colada com faltas e defeitos.
Alt: 6,2 cm
“FRASCO” – Em vidro translúcido moldado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, sem decoração. Sinais de uso e rolha
omissa.
Alt: 11,5 cm
“CAIXA PARA FRASCOS DE SORO” – Em cartão em tons de negro, trabalho americano do início do séc. XX. Caixa de formato rectangular ao alto
com interior compartimentado para três frascos com etiqueta frontal com a seguinte inscrição [3 Bulbs (2Cc. Heach) - ANTIGONOCOCCIC SERUM -
Bio. 95 - Keep this Product uniform temperature as possible, preferably between 40º and 60º F. - This Product should be used before - APR - 9 –
1916 - Licence Nº 1, etc…..
Dim: 5,7x2,2x5,7 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24110
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https://serralvesantiguidades.com/lote/24204
https://serralvesantiguidades.com/lote/24371


Leilão Dezembro 2021

Página 111 de 296

CAIXA CIGARREIRA 544

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente
com fecho central recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 215 gr.
Dim: 2,7x8,4x10,8 cm

Base Licitação: 130 €

VÁRIAS MEDALHAS ACADÉMICAS / PEREGRINAÇÃO 545

Em metal dourado e esmaltado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpos recortados em forma de cruz, esmaltados em tons de vermelho e
branco, uma encimada ao centro pelo Brasão de Armas de Portugal, com término em argola de suspensão e as outras com faixas em tecido em tons
de amarelo, vermelho e branco e inscrição “Int. Nun´Alvres”. Sinais de uso e defeitos no esmalte na maior.
Dim: 6x4 cm (Maior)
Dim: 2x2 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

MEDALHA RELIGIOSA 546

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo de formato
circular, tendo ao centro a Nossa Senhora em relevo com as mãos postas em oração, ladeada pela seguinte inscrição “Nossa Senhora do Rosário
de Fátima - Coroada em 13 de Maio de 1946”, 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: 6,1 gr.
Diâm: 2,1 cm

Base Licitação: 300 €

MARIA VASCONCELOS (1916 - ?) 547

“PORTICO” – Desenho a nanquim sobre papel, representando pórtico de casa apalaçada. Obra assinada no canto superior direito [Maria
Vasconcelos]. Trabalho com moldura em madeira de pau-santo maciço, decoração dita “tremidos”. Desenho com ligeira mancha de oxidação na
parte inferior da mancha, sem prejudicar a obra. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág. 179]// Catálogo da Grande Exposição dos Artistas
Portugueses-1935. [pág. 72].
Dim: 26,5x23,7 cm (Mancha total)
Dim: 32,3x29,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 20 €

CANECA PARA ÁGUA 548

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, decorado por faixa concêntrica lapidada,
encimada por enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um padrão geométrico repetitivo. Marcada a ácido na base “Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 20 €

BOLSA DE SENHORA 549

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em forma de saco, decorado por lantejoilas unidas entre si por argolas com abertura manual e
fecho por sistema de correntes com términos em argolas. Bordo e base, decoradas por faixas recortadas na frente e verso com lantejoilas
interligadas entre si em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na delegação da contrastaria do Porto em Gondomar de
1900 a 1913.
Peso aprox: 184 gr.
Dim: 21,5x18 cm (Bolsa aberta)
Dim: 23x12 cm (Bolsa fechada)
Dim: 41,5 cm (Altura total da bolsa com as correntes)

Base Licitação: 130 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24499
https://serralvesantiguidades.com/lote/24058
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POTE COM TAMPA 550

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração em tons de azul sobre fundo branco dita “Margão
“com motivos de arranjos florais ladeados por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Tampa repuxada com a mesma decoração com pomo
facetado com término em forma de quadra. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 20 €

ALIANÇA DE SENHORA 551

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, cravejado
ao centro com trinta e um (31) diamantes em talhe de baguete. 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: 4,3 gr.
Med: 16

Base Licitação: 350 €

CESTO FENESTRADO 552

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo recortado e vazado de formato
oval, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjos florais. Aba fenestrada, decorada na frente e verso com enrolamentos
vegetalistas, motivos florais e faixas com padrão geométrico, assente sobre base oval com a mesma decoração. Bordo recortado e vazado,
decorado com motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Pintado á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 12x15x20 cm

Base Licitação: 20 €

BOMBONIERE 553

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato circular, decorado por faixas concêntricas em relevo. Tampa
repuxada com a mesma decoração com pomo esférico. 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: 272,2 gr.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 140 €

CARRINHO DE BEBÉ “BRINQUEDO” 554

Em ferro pintado com pega recortada de formato tubular em metal cromado, tecido e apontamentos em madeira, trabalho possivelmente português
dos anos 60/70. Estrutura de encartar em ferro pintado em tons de branco e chapa cromada com assento em tecido em tons de azul e arame
transversal com argolas em madeira, assente sobre montantes transversais em ferro com términos em rodas de madeira torneada e pintada com
pneus em borracha. Sinais de uso, desgastes na policromia, picos de corrosão e rodas gretadas.
Dim: 52x55x29 cm

Base Licitação: 30 €

JARRA 555

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso, repuxado e bojudo, decorado com folhas de acanto em relevo, assente sobre
fuste torneado em forma de balaústre com término em base circular moldurada em degradé. 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: 243 gr.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 140 €
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LOTE DE VÁRIAS PEÇAS EM FAIANÇA PORTUGUESA 556

Em faiança portuguesa, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalhos do séc. XX, constituído por: Uma (1) chocolateira com
pega lateral, uma (1) jarra bojuda, um (1) cesto fenestrado, uma (1) compoteira com tampa, um (1) pote bojudo com pegas laterais recortadas, uma
(1) floreira de suspensão, uma (1) taça de covo acentuado, uma (1) tigelinha e uma (1) taça com pegas laterais. Decorações diversas e policromas
em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, volutas, padrões geométricos e frisos concêntricos.
Sinais de uso, restauros, esbeiçadelas no vidrado, algumas acentuadas, cabelos, faltas e defeitos.
Alt: 19,5 cm (Chocolateira)
Alt: 17 cm (Jarra bojuda)
Dim: 7,5x19,3 cm (Cesto fenestrado)
Alt: 18,5 cm (Compoteira com tampa)
Alt: 14,5 cm (Pote bojudo)
Alt: 20 cm (Floreira de suspensão)
Dim: 6,5x16 cm (Taça)
Dim: 4,2x7,8 cm (Tigelinha)
Dim: 5x14,2 cm (Taça com pegas laterais)

Base Licitação: 20 €

PENDENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO / CANECO 557

Escultura oca em ouro amarelo com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX. A figura está representada de
pé em vulto perfeito com as mãos postas em oração, assente sobre nuvens e seis cabeças de anjos alados. Traja túnica comprida de movimentos
drapeados, deixando a descoberto os seus pés e manto sobre a cabeça, encimada por coroa recortada e vazada com término em cruz. Sinais de
uso e em bom estado de conservação.
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: 2,3 gr.
Dim: 3,7x1,3 cm

Base Licitação: 300 €

CASCHEPÔT 558

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular com pegas laterais recortadas em
voluta. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas e
complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 15,3 cm
Diâm: 15,5 cm

Base Licitação: 25 €

ALIANÇA DE SENHORA 559

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XXI. Corpo de formato
circular, cravejado no seu total com sete (7) rubis e dezanove (19) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (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.
Peso total aprox: 2,7 gr.
Med: 18

Base Licitação: 300 €

BENGALA 560

Em bambu patinado, com castão em metal prateado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Castão recortado, decorado em relevo com rosto velho de
boca aberta e com olhos de vidro com término em cabeça de canídeo. Bengala com ponteira em liga metálica e ferro. Sinais de uso e amolgadelas.
Compr: 87 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23904
https://serralvesantiguidades.com/lote/24428
https://serralvesantiguidades.com/lote/24079
https://serralvesantiguidades.com/lote/24338
https://serralvesantiguidades.com/lote/23454
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BILHETEIRA DE GRADINHA 561

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por cartela rectangular sobre
fundo guilhochado, ladeada por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por faixas concêntricas lisas e estriadas,
encimadas por motivos geométricos e perolados, assente sobre pés recortados, encimados com enrolamentos vegetalistas em relevo com términos
zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas e perolados. Sinais de uso,
centro opado e empenos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 190,5 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 16,5 cm

Base Licitação: 140 €

CANECA DE LUSTRINA 562

Em faiança inglesa moldada e relevada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo laranja com arranjos
florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas sobre fundo perolado, assente sobre base circular moldurada, pintada à mão. Pega lateral
recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 20 €

DECANTER 563

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico europeu do séc. XX. Corpo decorado por faixas concêntricas lapidadas de movimento transversal,
encimada por rolha de formato quadrangular com a mesma decoração. Sinais de uso.
Alt: 22,7 cm

Base Licitação: 20 €

PAR DE BRINCOS 564

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX-XXI. Corpos de
formato rectangular ao alto, cravejados com duas (2) pérolas e com dois (2) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 5,4 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 1,6 cm

Base Licitação: 320 €

CARNET DE BAILE 565

Estrutura em forma de livro, com capas em madrepérola e monture em prata francesa com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800,
trabalho do séc. XX. Capas de formato rectangular ao alto, sendo a do verso lisa e a frontal com monture recortada e vazada, encimada ao centro
por cartela, ladeada por ramagens entrançadas entre si com términos em folhas. Interior forrado a seda em tons de roxo com bolsa lateral para
cartões e bloco central para notas. Sinais de uso e lápis lateral omisso e lombada em mau estado de conservação.
Marcas de garantia da prata francesa (cabeça de javali) do toque 0,800/1000 - Tardy - pág. 199.
Dim: 10,2x7 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24295
https://serralvesantiguidades.com/lote/23324
https://serralvesantiguidades.com/lote/23730
https://serralvesantiguidades.com/lote/24327
https://serralvesantiguidades.com/lote/24052
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PORTA CARTÕES DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 566

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato oval. Bordo recortado, decorado com volutas em relevo, intercaladas
por concheados. 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 e inscrição incisa
“Topázio”.
Peso aprox: 278,3 gr.
Dim: 1,2x17,5x26 cm

Base Licitação: 140 €

TRÊS MALGAS 567

Em faiança portuguesa do Norte, trabalhos do séc. XX. Malgas de formato bojudo de covo acentuado, decoradas em vários tons sobre fundo branco
com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas estilizados, ladeados por faixas concêntricas, formando desenhos repetitivos. Sinais de
uso e uma das tijelas com cabelos e esbeiçadelas acentuadas.
Dim: 9x15,5 cm (Maior)
Dim: 8,9x14,3 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

ALIANÇA DE SENHORA 568

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
no topo por fiada transversal, cravejada no seu total com vinte e um (21) diamantes em talhe de baguete. 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: 5,9 gr.
Med: 24

Base Licitação: 500 €

CAIXA COSTUREIRA 569

Em madeira de pau-santo maciço e folheado com embutidos em madeira de cetim e outras madeiras, trabalho madeirense do séc. XX. Corpo de
formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, ricamente decorada com embutidos em várias madeiras, tendo
ao centro uma corsa com casal de turistas, puxada por uma parelha de bois e acompanhada por dois carreiros, ladeados por faixas embutidas em
diversas madeiras, formando um padrão geométrico repetitivo. Interior com tabuleiro amovível e compartimentado, encimado por sete tampas com
pomos torneados e duas almofadas estofadas a veludo em tons de azul. Sinais de uso e chave omissa.
Dim: 7,5x23,2x16,7 cm

Base Licitação: 25 €

DECANTER 570

Em cristal translucido moldado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto, decorado com caneladuras
verticais e parcialmente transversais, resultando em quadras lapidadas em forma de diamantes estilizados, formando um padrão repetitivo. Rolha de
formato tubular, decorada com caneladuras verticais lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA 571

Em vidro translucido moldado com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato tubular, assente sobre base
circular repuxada. Corpo decorado com aplicações em prata, tendo ao centro figura feminina representada de pé e em vulto perfeito em pose de
dança, segurando com ambas as mãos uma pandeireta, ladeada por cartela recortada com cornucópias, encimadas no topo por águia de asas
abertas, unida por faixa encordoada e perolada. Base e bocal, decorado por faixas concêntricas com caneladuras verticais em relevo, ladeadas por
grinaldas vegetalistas, interligadas entre si por laçarotes. 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: Não se consegue pesar.
Alt: 39,5 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24232
https://serralvesantiguidades.com/lote/24372
https://serralvesantiguidades.com/lote/24319
https://serralvesantiguidades.com/lote/23786
https://serralvesantiguidades.com/lote/23723
https://serralvesantiguidades.com/lote/24029
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DUAS BILHAS PARA TRANSPORTAR ÁCIDO 572

Em grés moldado, relevado e vitrificado, trabalhos ingleses do séc. XX. Corpos de formato tubular com pegas laterais recortadas e vazadas em
voluta com tampas de roscar no topo. Decoração vidrada em tons bege e de castanho com inscrições incisas [Doulton & Cº - Limited - Lambeth -
Medal awarded St Louis 1904 - B. A. A. Especially prepared acid for the use in Accumulators & Electrical Batteries.…..]. Exemplares com faltas e
defeitos no vidrado e uma das tampas partida lateralmente.
Alt: 34 cm

Base Licitação: 30 €

CANECA 573

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido de formato circular com pega lateral recortada e vazada em 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: 271,4 gr.
Alt: 12,8 cm
Diâm: 8 cm

Base Licitação: 150 €

JARRA 574

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em tons de azul sobre fundo
branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixa concêntrica a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de
uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 575

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), trabalhos portugueses do séc. XX. Brincos recortados em forma de flor com términos em (V) invertido,
interligados a pendentes parcialmente lisos de formato circular, decorados interiormente com flores estilizadas em relevo e fiadas em dégradé,
cravejadas com turquesas, ladeadas exteriormente por faixa concêntrica recortada e vazada de movimento encordoado. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 7,2 gr.
Dim: 4,4x2,6 cm

Base Licitação: 400 €

PAR DE TINTEIROS DE SECRETÁRIA 576

Em vidro translucido moldado com aros e tampas em metal prateado, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos de formato quadrangular,
encimados por aros e tampas lisas de movimento ascendente e descendente. Sinais de uso, desgastes no prateado e picos de oxidação.
Alt: 7 cm

Base Licitação: 20 €

CAIXA CIGARREIRA 577

Em madeira revestida a prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento
ascendente e descendente, decorada com caneladuras transversais lisas e estridas com fecho central recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 382 gr.
Dim: 3x11,5x18 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23126
https://serralvesantiguidades.com/lote/24481
https://serralvesantiguidades.com/lote/24092
https://serralvesantiguidades.com/lote/24203
https://serralvesantiguidades.com/lote/23711
https://serralvesantiguidades.com/lote/24500
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JARRA DE BORDO RECORTADO 578

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada, fabrico francês do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado na frente e verso em vários
tons e a ouro sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, encimada ao centro por dois puttis, ladeados por pegas com términos em cabeças
de dragões alados, assente sobre base repuxada, recortada e parcialmente vazada, ornada com enrolamentos vegetalistas com términos em pés de
enrolamento. Bordo recortado e parcialmente vazado, decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Sinais de uso, puttis com
restauros bem dissimulados e pequenas esbeiçadelas no bordo e na boca de um dos dragões.
Alt: 34,8 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 579

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
mesa recortada de formato oval, cravejada no seu total com quinze (15) diamantes em talhe de brilhante, tendo doze (12) cerca de 0,02 (ct) cada e
três (3) cerca de 0,10 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 2,6 gr.
Med: 19

Base Licitação: 350 €

RELÓGIO DE BOLSO 580

Caixa dupla em metal prateado de marca “Latino Super”, fabrico suíço do séc. XX. Tampa do verso decorada por finas caneladuras verticais,
encimadas no canto superior esquerdo com cartela lisa de formato rectangular ao baixo, ornada na base por caneladura largas em dégradé. Tampa
interior com as seguintes inscrições gravadas [Ancre de Precision 15 Rubis - Latino]. Máquina de movimento mecânico, accionado por corda
manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Árabe a negro, mostrador dos segundos às seis horas, inscrição no topo Latino
Super e na base Swiss made. A funcionar. Sinais de uso.
Diâm: 4 cm

Base Licitação: 30 €

JARRA 581

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e bojudo, encimado por gargalo invertido de formato cónico, assente sobre base repuxada
de formato circular. Sinais de uso e pequenas amolgadelas na base e na parte frontal.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020 e inscrição incisa “Flamingo”.
Peso aprox: 330,4 gr.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 160 €

BACIA 582

Em latão moldado e batido, trabalho português do séc., XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de aba repuxada. Sinais de uso,
pequenos restauros antigos e amolgadelas.
Alt: 15,8 cm
Diâm: 41 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24030
https://serralvesantiguidades.com/lote/24281
https://serralvesantiguidades.com/lote/24511
https://serralvesantiguidades.com/lote/24472
https://serralvesantiguidades.com/lote/23861
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PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 583

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),
trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Brincos de formato tubular, cravejados ao centro com dois (2) diamantes de talhe antigo. Pendentes
repuxados, recortados e vazados, cravejados no seu total com oito (8) diamantes de talhe antigo e dois (2) de talhe rosa. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) – Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Contraste: Cabeça de Javali (II) – Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso total aprox: 9,8 gr.
Dim: 2,7x1,8 cm

Base Licitação: 400 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 584

“TRECHO DE ALDEIA” – Óleo sobre madeira, com vista de casarios rústicos, figura feminina, caminho e arvoredo, provavelmente em São Romão
do Coronado. Obra não assinada e a necessitar de ligeira limpeza. Trabalho emoldurado.
Dim: 13x17,5 cm (Óleo)
Dim: 20,5x25,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 30 €

SEIS COPOS DE PÉ ALTO 585

Em cristal doblé em tons de vermelho e branco translucido, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos decorados por
caneladuras verticais lapidadas, assentes sobre fustes facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 14,9 cm

Base Licitação: 25 €

CESTO PARA PÃO DE ASA MÓVEL 586

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado por faixas
verticais lisas, intercaladas por flores estilizadas, assente sobre base circular. Aba decorada com concheados em relevo, ladeados por flores e
enrolamentos vegetalistas sobre fundo martelado. Asa móvel em arame de prata, encimada por cartela oval lisa, ladeada por motivos florais em
relevo. 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: 324,9 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 28 cm
Dim: 19,5 cm (Altura total do cesto com a asa móvel)

Base Licitação: 160 €

MÓVEL DE TOILETE COM TOUCADOR 587

Em madeira de mogno maciço e folheado a raiz de mogno com partes torneadas e entalhadas, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de
formato rectangular ao baixo em pedra mármore em tons de bege com nuances em tons de rosa, assente sobre caixa de linhas boleadas,
constituída por gaveta frontal, ladeada por perolados entalhados, apoiada sobre montantes recortados em forma de “C” e pilastras torneadas e
entalhadas com caneladuras gomadas e espiraladas, assentes sobre base recortada com términos em quadra e pés de bolacha. Tampo encimado
por toucador com espelho central de movimento de báscula, interligado a colunas torneadas e espiraladas, assentes sobre base de linhas direitas de
formato rectangular ao baixo, constituída por duas gavetas, ornadas com puxadores torneados. Gaveta frontal com interior compartimentado com
tampo de escrita estofado a veludo. Sinais de uso, pedra partida e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 180,5x46x91,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24523
https://serralvesantiguidades.com/lote/24059
https://serralvesantiguidades.com/lote/23822
https://serralvesantiguidades.com/lote/24190
https://serralvesantiguidades.com/lote/23328
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PENDENTE “MATERNIDADE” 588

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, com centro em pedra esculpida, trabalho português
do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato rectangular ao alto, decorado nas extremidades com caneladuras oblíquas, percorridas por fiadas cravejadas
no seu total com doze (12) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Centro em pedra esculpida em branco leitoso sobre fundo
azul, tendo ao centro figura feminina com menino ao colo, recostado sobre o peito. Corpo encimado no topo por 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. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria do Porto desde 1985-2020.
Peso total aprox: 8,3 gr.
Dim: 2,8x2,3 cm (Pendente)
Dim: 3,7 cm (Altura total)

Base Licitação: 400 €

TRÊS APITOS / PALITEIROS “FIGURADO PORTUGUÊS” 589

JÚLIA CÔTA (1937) – “APITO / PALITEIRO - GALO” – Em barro de monocozedura moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do
séc. XX-XXI. A figura está representada de pé de asas abertas, assente sobre base circular. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão.
Laterais perfurados para colocação dos respectivos palitos e apito no verso. Assinada na base [JC]. Sinais de uso.
Alt: 13,5 cm
“DOIS APITOS / PALITEIROS” – Em barro de monocozedura moldado, relevado e pintado, fabrico possivelmente de Barcelos, trabalho popular do
séc. XX. Corpos recortados em “U” com términos em cabeça de ave, assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato circular.
Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Laterais perfurados para colocação dos respectivos palitos e apito no verso. Sinais de uso e um
apito com algumas penas laterais partidas.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 20 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 590

Em cristal doble em tons de roxo e translucido, moldado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato tubular, ricamente decorado
com enrolamentos vegetalistas e flores estilizadas lapidadas, faixas concêntricas, caneladuras e padrões geométricos, formando um desenho
repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 25 €

BOMBONIERE 591

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato tubular, decorado no bordo exterior por faixas concêntricas em dégradé,
assente sobre base circular repuxada com a mesma decoração. Tampa repuxada com pomo esférico. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto 1985-2020 e inscrição “Sarmento - Lisboa”.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 4599 de Dores & Amílcar, Ld.ª de Ermesinde, registada no Porto em 1993.
Peso aprox: 307,7 gr.
Alt: 16 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 160 €

PIA PARA ÁGUA BENTA 592

Em faiança portuguesa moldada, recortada e vazada, produção da fábrica de Campolide - Lisboa, trabalho do início do séc. XX. Corpo recortado de
formato rectangular ao alto, encimado na base por pia de água benta. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com cruz em relevo,
ladeada por grinaldas com motivos florais e inscrição incisa na base “Credo”. Pia bojuda, recortada em forma de meia-lua com a mesma decoração.
Marca por extenso e assinatura por monograma a azul “Campolide - JR.”. Sinais de uso.
Dim: 19,3x12 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24285
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ANEL DE SENHORA 593

Em platina e ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho francês remarcado em Portugal do
séc. XX-XXI. Aro liso com términos em argola, interligados a aro recortado e vazado de formato oval, encimado ao centro por travessão. Corpo
cravejado com quarenta e dois (42) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, encimado no topo, base e laterais com oito (8)
rubis e fiada central cravejada com quatro (4) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - 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: 3,5 gr.
Med: 15

Base Licitação: 400 €

FRASCO DE CHÁ 594

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos facetados,
decorado em todas as faces em tons de azul sobre fundo branco dita “Margão” com motivos florais e enrolamentos vegetalistas, formando um
desenho repetitivo. Tampa de formato circular, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e arranjo floral no topo. Marca por
carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997.
Dim: 11,8x10,7x5,5 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA 595

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, decorado por faixas concêntricas em dégradé de
movimento côncavo. Bordo decorado por caneladuras transversais em relevo, intercaladas por 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: 344,9 gr.
Alt: 6,5 cm
Diâm: 25,8 cm

Base Licitação: 160 €

CAIXA CIGARREIRA “ARTE-DECO” 596

Em madeira maciça com partes folheadas a raiz de nogueira com aplicações em prata portuguesa e outros materiais, trabalho português do séc. XX.
Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada com aplicações recortadas em prata com
motivos de arranjos florais em relevo e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas em matéria sintética em tons de madrepérola.
Interior perfurado para colocação de vinte (20) cigarros, quarenta (40) fósforos e lixa central. Sinais de uso, pequenos defeitos e lixa central omissa.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 10 gr.
Dim: 9,3x10,7x17,9 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO “BACCARAT” 597

Em cristal doble em tons de verde e translucido, moldado, recortado e lapidado, trabalho francês do séc. XX. Corpo recortado de formato oval,
decorado interiormente por faixa concêntrica em dégradé com fundo em tons de verde. Marca por carimbo na base [Baccarat - France]. Sinais de
uso.
Dim: 11,2x13x21 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24425
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PENDENTE 598

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo central de
formato circular, decorado com flor cinzelada, ladeada na base por faixa semicircular encordoada e no topo por volutas recortadas e vazadas 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: 8,3 gr.
Alt: 3,5x3,1 cm (Pendente)
Dim: 4,2 cm (Altura total do pendente com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 450 €

CANDEEIRO DE MESA 599

Em faiança moldada, relevada e pintada com monture em metal e tulipa em vidro fosco, trabalho europeu do séc. XIX.XX. Corpo de formato tubular,
decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro figura feminina ricamente trajada com roupagem da época, representada de pé e em
vulto perfeito, segurando com a mão direita um copo, ladeada por ramagens, assente sobre base recortada e vazada em metal patinado. Corpo
ladeado por duas pegas laterais em forma de cabeça de elefante, encimado ao centro por depósito amovível em vidro translucido moldado,
decorado no topo por flores e ramagens interligadas entre si com término em queimador em metal e tulipa em vidro fosco. Electrificado. Sinais de
uso, esbeiçadela no bordo superior do topo do depósito, tulipa partida no bordo da base e término do fio eléctrico a necessitar de uma tomada.
Altura total: 64 cm

Base Licitação: 40 €

CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 600

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro com faixa concêntrica recortada,
decorada com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre pés recortados e vazados com términos
em sapata. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com arranjos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Asa
móvel recortada e vazada em arame de prata, encimada ao centro por faixa transversal recortada com motivos florais em relevo. Sinais de uso e
término de um dos pés omisso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937 e inscrição incisa
- A. X. Carvalho - Lisboa.
Peso aprox: 320,7 gr.
Alt: 5,8 cm (Cesto)
Diâm: 22,4 cm
Dim: 16 cm (Altura total do cesto com a respectiva asa móvel.

Base Licitação: 170 €

ZÉ PENICHEIRO (1921-2014) 601

“SEM TITULO” – Serigrafia a cores sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Zé Penicheiro // 2005]. Edição limitada de 101 // 200.
Serigrafia em bom estado de conservação, inserida em capa de protecção cartonada. Trabalho não emoldurado.
Dim: 45x33,5 cm (Mancha)
Dim: 70x50 cm (Papel)

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 602

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo decorado ao centro por cartela recortada gravada, ladeada por motivos florais e enrolamentos
vegetalistas, assente sobre pés recortados e vazados. Gradinha recortada, vazada e serrilhada com canídeos a passar por dentro de argolas,
ladeadas 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: 276,8 gr.
Alt: 3,4 cm
Diâm: 22,2 cm

Base Licitação: 180 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24332
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TOCHEIRO 603

Em madeira de pau-santo maciço e torneado, trabalho português do séc. XIX-XX. Fuste torneado em forma de balaústre, encimado por copo bojudo
em chapa pintada, decorado com folhas de acanto, encimado por gradinha recortada, vazada e serrilhada com padrão geométrico, Fuste assente
sobre base torneada e moldurada, ladeada por quadras encimadas por pináculos com términos em pés de bolacha. Verso com etiqueta em chapa
com a seguinte inscrição em relevo [A. A. Estrella - Esculptor - Porto - 85 Bonjardim 89]. Sinais de uso e um dos pináculos da base partido e
colado.
Alt: 45,5 cm

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 604

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: 2,2 cm
Diâm: 30,5 cm

Base Licitação: 180 €

JARRA 605

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em tons de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por frisos concêntricos e padrão geométrico estilizados, formando um
padrão repetitivo, assente sobre base repuxada de formato circular. Pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela
no vidrado do bordo.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 20 €

DECANTER 606

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da Stephens, trabalho do séc. XX. Corpo decorado por faixa concêntrica com padrão
geométrico e enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um desenho repetitivo. Gargalo decorado por caneladuras verticais facetadas e
recortadas, encimado por rolha espalmada e lapidada de formato circular. Marcada a ácido na base “Stephens”. Sinais de uso.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “ART-DECO” 607

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado, decorado com faixas recortadas de movimento
espiralado, encimadas com elementos piramidais em dégradé, esmaltados em tons de vermelho e negro. Aba com a mesma decoração com término
em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (I) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,916/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937 e inscrição incisa
“Guia - Lisboa”.
Peso total aprox: 301,8 gr.
Diâm: 21,1 gr.

Base Licitação: 200 €

GRUPO ESCULTÓRICO 608

“PAR DE CÃES A BRINCAR” – Escultura em porcelana moldada e relevada da fábrica Electro Cerâmica do Candal,trabalho do séc. XX.Decoração
policroma em tons de negro e cinza sobre fundo branco com filagens geométricas a ouro na base. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 11,5x6,4x13,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23866
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CANDEEIRO DE MESA 609

Em vidro moldado em tons de branco, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por ramagens e faixas concêntricas a ouro. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 52 cm (Candeeiro)

Base Licitação: 30 €

PAR DE CASTIÇAIS 610

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Fustes torneados, ladeados por folhas recortadas, encimados por copos
bojudos e arandelas recortadas com flores, assentes sobre pés recortados com términos em forma de folha. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 128 - 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 1226 da segunda metade do séc. XIX.
Peso aprox: 331,6 gr.
Alt: 9 cm

Base Licitação: 200 €

CANECA 611

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em vários tons sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas e volutas, ladeados por faixas concêntricas com motivos florais, volutas
interligadas entre si, ramagens e enrolamentos vegetalistas. Pega lateral recortada e vazada em voluta, ornada por enrolamentos, ladeados por
faixas recortadas de movimento ondulado. Pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no vidrado do bocal.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 612

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé, decorada
por friso concêntrico perolado. Bordo decorado por fina moldura em dégradé com término em 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 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 420,9 gr.
Alt: 25,4 cm

Base Licitação: 200 €

CRISTO CRUCIFICADO DA TERRA SANTA 613

Em madeira revestida a placas de madrepérola, trabalho do séc. XIX-XX, oficina dita Terra Santa. A figura está representada morta 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 sobrepostos.
Escultura aplicada em cruz de madeira maciça, revestida a placas de madrepérola, ladeada por resplendor flamejante, decorada com padrão
geométrico e legenda “JNRI” com terminais em osso de formato esférico. Sinais de uso.
Dim: 3,6x2,9 cm (Cristo)
Dim: 12,8x7,4 cm (Cruz)

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 614

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aro liso, encimado por
mesa de formato oval, percorrida por duas fiadas concêntricas, cravejadas no seu total com quarenta e dois (42) diamantes em talhe de brilhante
com cerca de 0,02 (ct) cada, encimadas no topo por uma (1) safira em talhe de navete. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 3,6 gr.
Med:17

Base Licitação: 460 €
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UTENSILIO DE COZINHA PARA “FARINHA” 615

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de caixa de formato quadrangular, decorada em
tons de azul sobre fundo branco com motivos geométricos e inscrição ao centro “Farinha”, assente sobre base assutada. Tampa repuxada com a
mesma decoração com pega central recortada e vazada em voluta. Marca por carimbo na base. Sinais de uso de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Dim: 18,5x13,5x13,5 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA 616

Em cristal translucido moldado e lapidado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular e de covo acentuado,
decorado por caneladuras verticais lapidadas, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 12,8 cm
Diâm: 23,5 cm

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA 617

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado, assente sobre pés recortados e vazados com
términos em flor. Aba recortada e parcialmente vazada, decorada ao gosto “Manuelino” com elementos arquitectónicos, arcos conopiais com
términos em enrolamentos vegetalistas sobre fundo contra fiado, encimados por volutas e perolados em relevo, folhas de acanto e frisos
concêntricos encordoados traspassados por argolas. 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 1726 - de Eduardo Baptista, registada em 1923, transferida para a viúva em 1949 e cancelada em 1953.
Peso aprox: 392,8 gr.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 31 cm

Base Licitação: 200 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 618

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada, trabalho europeu do séc. XIX.XX. Corpo em forma de cornucópia, decorada em vários tons e a
ouro sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por flores em relevo e enrolamentos vegetalistas, encimada por puti representado
sentado lateralmente em vulto perfeito, recostado e apoiado com o braço direito sobre vasilha para água e com a esquerda segura uma concha,
assente sobre base recortada de formato oval. Sinais de uso.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 40 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 619

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e motivos florais. Aba decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas, ladeados por frisos guilhochados, assente sobre
pés recortados e vazados. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com galgos em pose de corrida, ladeados 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: 358 gr.
Alt: 3,8 cm
Diâm: 21,5 cm

Base Licitação: 200 €
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SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 620

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, afastando a
túnica com a mão esquerda, deixando a descoberto o sagrado coração ladeado por flamulas flamejantes. Rosto de expressão graciosa com barbas
e longos cabelos caindo sobre os ombros e as costas. Enverga túnica comprida cingida á cintura, decorada com remates a ouro sobre fundo branco,
deixando antever as pontas de seus pés, assentes sobre nuvens. Manto sobre as costas, decorado com pedraria e enrolamentos vegetalistas a ouro
sobre fundo vermelho, caindo em dobras turgidas harmoniosamente elaboradas. Escultura assente sobre base em madeira torneada, entalhada e
estofada a ouro fino, decorada com folhas de acanto, frisos concêntricos e faixa perolada com términos em pés de bolacha. Sinais de uso,
desgastes na policromia, faltas e defeitos no ouro e falta de três dedos na mão direita.
Alt: 20,5 cm (Escultura)
Dim: 27,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 35 €

JARRA MODERNISTA “TOPÁZIO” 621

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato geométrico, decorado por duplo friso recortado, 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 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 393,9 gr.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 220 €

FERRO DE ENGOMAR A ÁLCOOL 622

Em ferro moldado e prateado, assente sobre base em chapa recortada e vazada, trabalho europeu dos anos 20/30. Corpo recortado e perfurado,
encimado ao centro por apoio recortado em voluta com mesa oval com término em pega de madeira recortada e vazada em voluta. Verso amovível
com depósito em chapa prateada de formato cilíndrico que permite o aquecimento da resistência interior, encimada por tubo com término em
isolador circular de movimento rotativo que permite a respectiva entrada do álcool. Fecho exterior de formato circular de movimento ascendente e
descendente que acciona um gancho interior que permite a abertura e o seu respectivo fecho. Corpo assente sobre base de gradinha em chapa
recortada e vazada, decorada com caneladuras verticais, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso e em bom estado de
conservação.
Dim: 16,5x7,3x22 cm (Ferro de engomar)
Dim: 5x10,8x18,7 cm (Base)
Dim: 18 cm (Altura total do ferro com a respectiva base)

Base Licitação: 30 €

CRUZ MODERNISTA 623

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo estilizado,
recortado, vazado e martelado, decorado com quarenta (40) pérolas barrocas enfiadas em fio de ouro 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 total aprox: 11,5 gr.
Dim: 6x3,7 cm

Base Licitação: 550 €

TAÇA FRUTEIRA / FLOREIRA 624

Em faiança portuguesa moldada, recortada e vazada, produção da fábrica do Cavaco - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato
circular de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro flor ladeada por volutas, enrolamentos vegetalistas
estilizados e faixas concêntricas. Aba recortada e vazada com volutas e motivos geométricos, decorados com motivos florais e enrolamentos
vegetalistas, assente sobre base moldurada de formato circular. Aba exterior decorada com cornucópias em relevo para colocação das respectivas
flores. Marca por extenso e monograma do pintor na base [Cavaco - Gaia - A.P. - Portugal]. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 10 cm
Diâm: 29 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24001
https://serralvesantiguidades.com/lote/24290
https://serralvesantiguidades.com/lote/24011
https://serralvesantiguidades.com/lote/24277
https://serralvesantiguidades.com/lote/23923
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CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL “TOPÁZIO” 625

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente liso de formato circular e de covo acentuado. Bordo recortado, decorado por
enrolamentos vegetalistas e volutas. Asa móvel recortada e vazada de formatotubular, encimada no topo por cartela oval comtérminos em
enrolamento, ladeados 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 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 414,8 gr.
Alt: 4,4 cm (Cesto)
Diâm: 24,5 cm
Dim: 19 cm (Altura total)

Base Licitação: 220 €

PRATO LADEIRO 626

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com
ricos esmaltes em tons de “rouge de fer” e da família rosa, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por duplo friso concêntrico, encimado por volutas.
Aba decorada por faixa geométrica, intercalada com reservas com padrões geométricos e motivos de arranjos florais. Período yongzheng. Sinais de
uso e ínfimas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 22,4 cm

Base Licitação: 40 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 627

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Bordo recortado e moldurado em dégradé.
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: 465,9 gr.
Alt: 1,6 cm
Diâm: 30,5 cm

Base Licitação: 250 €

BULE DE CALDO 628

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em forma de chávena de topo parcialmente fechado e
recortado com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular. Decoração em tons de azul sobre fundo branco
com faixas verticais onduladas, formando um padrão geométrico estilizado. Sinais de uso, cabelo no vidrado e pega lateral partida e colada.
Alt: 6,3 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 25 €

GARRAFA LICOREIRA 629

Em vidro translucido soprado, moldado, pintado e dourado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato paralelepipédico de topo recortado,
pintado em todas as faces com motivos de arranjos de florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, padrão geométrico e frisos concêntricos a
ouro. Rolha de formato esférico, decorada por duplo friso concêntrico a ouro. Sinais de uso.
Alt: 27 cm

Base Licitação: 30 €

ALIANÇA DE SENHORA “CALENDÁRIO” 630

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Aros exteriores com
gravações incisas dos dias e meses do ano. Aros interiores rotativos com perolados em relevo para indicação do dia e do mês e o central cravejado
no seu total com (40) quarenta 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 9,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 550 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24247
https://serralvesantiguidades.com/lote/23953
https://serralvesantiguidades.com/lote/24484
https://serralvesantiguidades.com/lote/24353
https://serralvesantiguidades.com/lote/24549
https://serralvesantiguidades.com/lote/24213
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PRATO DE BORDO RECORTADO 631

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo decorado em vários tons sobre fundo branco, tendo ao
centro o “Brasão das Armas Reais Portuguesas”, ladeado por volutas, enrolamentos vegetalistas e friso concêntrico em tons de azul. Bordo
recortado decorado por faixa concêntrica a ouro mate. Sinais de uso. Marca por carimbo na base.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Diâm: 21,2 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA “TOPÁZIO” 632

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, assente sobre pés esféricos. Bordo decorado por
friso concêntrico perolado. 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: 474,5 gr.
Alt: 7,7 cm
Diâm: 23,3 cm

Base Licitação: 250 €

BULE DE CALDO 633

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de chávena de topo
parcialmente fechado e recortado em forma de meia-lua com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular.
Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas. Topo
decorado por faixas semicirculares com caneladuras recortadas, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 6,8 cm
Diâm: 10,3 cm

Base Licitação: 25 €

CASTIÇAL 634

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Fuste torneado em forma de balaústre, encimado por copo bojudo e arandela repuxada de formato
circular que serve de apoio à vela, assente sobre base repuxada e moldurada por faixas lisas e estriadas em dégradé com término em saiais
recortados. Sinais de uso e desgastes acentuados na marca de Ourives.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-38]. Contraste da prata do toque mínimo de 0,750/1000 atribuível a ensaiador substituto
de Lisboa, não identificado, datável da mesma época c. 1810-c. 1822. Marca de Ourives com desgaste acentuado não permitindo a sua
classificação e atribuição.
Peso aprox: 319,2 gr.
Alt: 20,7 cm

Base Licitação: 250 €

PARTE DE FAQUEIRO 635

Pegas lacadas de formato tubular com terminais em metal prateado, comercializado pela célebre casa “Siècle - Paris”, trabalhos do séc. XX. Esta
parte de faqueiro é constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: Treze (13) garfos de carne, treze (13) facas de carne, treze (13)
colheres de sopa e duas (2) facas para manteiga. Pegas tubulares lacadas em tons de bordeaux, ladeados por faixas concêntricas em dégradé em
tons de ouro com terminais em metal prateado. Exemplares com sacos originais em veludo em tons de negro com inscrição a dourado [Siècle -
Paris]. Esta parte de faqueiro é constituída por quarenta e uma peças (41) peças. Em óptimo estado de conservação.
Dim: 20,3 cm (Garfo de carne)
Dim: 22,3 cm (Faca de carne)
Dim: 20,3 cm (Colher de sopa)
Dim: 15,2 cm (Faca de manteiga)
Nota: Este faqueiro nunca foi utilizado.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23857
https://serralvesantiguidades.com/lote/24246
https://serralvesantiguidades.com/lote/24355
https://serralvesantiguidades.com/lote/24022
https://serralvesantiguidades.com/lote/23880
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JARRO COM TAMPA 636

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato cónico, decorado por faixa concêntrica com pétalas estilizadas, ladeadas por
padrão geométrico na base. Gargalo decorado com caneladuras verticais de topo recortado, ornadas interiormente com enrolamentos vegetalistas
com término em bocal recortado, encimado por rolha lisa de formato cónico. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e pequena
amolgadela nobocal.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso total aprox: 549,5 gr.
Alt: 32,5 cm

Base Licitação: 270 €

TAÇA FRUTEIRA 637

Em porcelana moldada e relevada, produção da fábrica “Porart” - Portugal de uma Edição Especial com base em prata portuguesa, trabalho do séc.
XX-XXI. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorada em tons de azul sobre fundo branco, assente sobre base moldurada em dégradé de
formato circular. Marca por carimbo na base e inscrição a dourado [Porart - Porcelanas - Portugal - Companhia das Índias - Vice-Reis - Blue séc. XVI
- Vasco da Gama - Edição Especial]. 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: 9,9 cm
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 25 €

DECANTER 638

Em cristal doble em tons translúcidos e vermelho, moldado e facetado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto,
decorado ao centro por flor estilizada lapidada, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas, formando um padrão repetitivo. Rolha lisa com o
mesmo formato. Sinais de uso.
Alt: 33 cm

Base Licitação: 30 €

ALFINETE DE LAPELA 639

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo
recortado e vazado de formato rectangular ao baixo, encimado ao centro por mesa semicircular, decorada por faixas em dégradé, estando a central
cravejada com (9) nove diamantes em talhe rosa. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984. Contraste: Cabeça
de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 13,3 gr.
Dim: 2x5,8 cm

Base Licitação: 600 €

PRATO 640

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 azul e rosa sobre fundo branco com motivos florais, ladeados por faixa concêntricas em dégradé. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado e
cabelos consolidados no verso por (Gatos).
Alt: 5,2 cm
Diâm: 30,7 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24184
https://serralvesantiguidades.com/lote/23978
https://serralvesantiguidades.com/lote/23717
https://serralvesantiguidades.com/lote/24201
https://serralvesantiguidades.com/lote/24358
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TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 641

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato quadrangular, constituído por vinte caneladuras verticais largas de
movimento côncavo de topo recortado, formando um desenho repetitivo. Bordo recortado, decorado com caneladuras em relvo de movimento
oblíquo, intercaladas entre si 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: 619 gr.
Dim: 5x24,5x24,5 cm

Base Licitação: 300 €

JARRA 642

Em vidro translucido moldado, gravado, lapidado e dourado, trabalho da checoslováquia do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado
com vistas de jardins, casario de formato arquitectónico, ladedo por motivos ornitológicos, motivos florais, enrolamentos vegetalistas e padrão
geométrico, formando um desenho repetitivo, faixas e frisos concêntricos a ouro. Sinais de uso.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 35 €

CAIXA COM TAMPA “GALINHA NO CHOCO” 643

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Tampa amovível em forma de galinha no choco, assente sobre
base encanastrada de formato oval. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Dim: 15,5x13,2x16,3 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA 644

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, decorado no bordo exterior por faixas
concêntricas, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto 1985-2020 e inscrição “Sarmento - Lisboa”.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 4599 de Dores & Amílcar, Ld.ª de Ermesinde, registada no Porto em 1993.
Peso aprox: 657 gr.
Alt: 9,7 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 330 €

CARLOS TRINDADE (1957) 645

“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre papel encorpado, representando paisagem montanhosa, rochedos ladeados por rio e arvoredo exuberante
Obra assinada e datada no canto inferior direito [Carlos Trindade - 1996]. Trabalho emoldurado.
Dim: 28,5x38,5 cm (Óleo - total da mancha)
Dim: 43,7x53,8 cm (Moldura)
Nota: Carlos Alberto de Matos Trindade – Nasceu no Porto, em 1957. Licenciado em Artes Plásticas/Pintura pela FBAUP (1981). Doutorado pela
Universidade de Vigo (Departamento de Escultura, 2014), com a tese "Arte e Memória. Desenvolvimentos e derivações sobre o conceito de memória
e sua contribuição à prática artística". Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2009-2012). Desde 1982, exerce actividades
docentes nos Cursos Superiores Artísticos da ESAP, de que foi um dos fundadores, tendo ocupado diversos cargos. Enquanto artista plástico,
começou a expor em 1978: realizou 5 exposições individuais e participou em mais de 150 colectivas, em Portugal e no estrangeiro, estando
representado em algumas colecções públicas e privadas. Entre 1976 e 1981 trabalhou em Cinema de Animação, incluindo dois filmes subsidiados
pelo Instituto Português do Cinema, produzidos por Cinematógrafo- colectivo de intervenção, do qual foi um dos fundadores. Em 2015 recomeçou a
trabalhar em cinema, tendo realizado entretanto duas curtas-metragens apresentadas em alguns Festivais de cinema no estrangeiro. Ref. Biog.
Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 299].

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24410
https://serralvesantiguidades.com/lote/24073
https://serralvesantiguidades.com/lote/23981
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BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 646

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados e vazados. Aba parcialmente recortada
e vazada, decorada com flores em dégradé, ladeada por volutas com términos em enrolamento, intercaladas entre si por concheados em relevo.
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: 583,8 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 36,5 cm

Base Licitação: 350 €

APARADOR COM ALÇADO 647

De pequenas dimensões em várias madeiras, recortadas, entalhadas e patinadas, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Tampo liso de formato
rectangular ao baixo, decorado por finas molduras que acompanham as linhas do corpo, constituído por três gavetas superiores e duas portas
almofadadas, utilizadas como elementos decorativos. Corpo assente sobre base recortada, interligada a pilastras verticais molduradas com término
em pés recortados de boa curvatura, entalhados com volutas e enrolamentos vegetalistas. Alçado recortado e vazado com dois espelhos e duas
prateleiras, assentes sobre montantes recortados e moldurados com términos em enrolamento, encimados por pináculos torneados. Corpo
compartimentado por uma prateleira central. Ferragem recortada e vazada em metal dourado. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 155x36x90,5 cm

Base Licitação: 75 €

GALO EM POSE DE LUTA 648

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em pose de luta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,883/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 760,2 gr.
Alt: 20,5 cm

Base Licitação: 350 €

DOIS PRATOS RENDILHADOS 649

Em porcelana moldada, recortada e vazada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos de formato circular de covo pouco
acentuado, decorados em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro frutos variados com ramagens, ladeados por frisos concêntricos
perolados. Abas decoradas com caneladuras recortadas e vazadas, encimadas por flores em relevo com términos em bordo recortado. Pintados á
mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 25 em uso 1881-1921.
Diâm: 21,3 cm

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 650

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de formato circular, assente sobre pés recortados e vazados com términos em
enrolamento. Aba recortada e vazada, decorada com medalhões em relevo, ladeados por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais
de uso, restauros antigos e amolgadela na aba.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 639,6 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 36 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24485
https://serralvesantiguidades.com/lote/24122
https://serralvesantiguidades.com/lote/23987
https://serralvesantiguidades.com/lote/24002
https://serralvesantiguidades.com/lote/24225
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TAÇA 651

Em faiança portuguesa moldada, relevada e vidrada, produção da fábrica de Faianças Artísticas de Bordalo Pinheiro das Caldas da Rainha, trabalho
do séc. XX. Corpo recortado de formato bojudo de movimento ondulado, decorado sobre vidrado e escorrido em tons de verde. Marca e letras
incisas [A.X.) - Made in Portugal. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Alt: 8 cm

Base Licitação: 25 €

MARCADOR 652

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 [1º Título] - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto de 1985-2020.
Peso aprox: 674 gr.
Diâm: 31,1 cm

Base Licitação: 350 €

CURIOSO ESPREMEDOR DE CITRINOS 653

Em faiança moldada e relevada, produção da fábrica “Gilman & Ctª - Sacavém” - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo com pega
lateral recortada e vazada em voluta, encimado ao centro por espremedor amovível. Decoração em tons de verde e castanho sobre fundo amarelo
com folhagem em relevo no vocal e junto á pega. Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no bordo exterior do bocal e no interior do bordo e
pequenas falhas na policromia.
Dim: 11.5x10 cm

Base Licitação: 25 €

ALIANÇA DE SENHORA 654

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Argola
recortada e vazada, decorada com caneladuras transversais recortadas, cravejadas no seu total com oitenta e seis (86) diamantes em talhe de
baguete e dezasseis (16) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - 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: 4,7 gr.
Med: 13

Base Licitação: 550 €

COLECÇÃO DE QUATRO SALEIROS 655

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo de covo acentuado com
diversas decorações ditas “Maybell”, “Imari”, “Chengtu” etc., pintadas em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas, frutos, volutas e complementos a ouro. Marcas por carimbo nas bases. Sinais de uso.
Marcas Nº 36 em uso 1980-1992 e Nº 38 em uso 1992-1997.
Dim: 3,4x8,4x10,7 cm

Base Licitação: 30 €

BANDEJA 656

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo pouco acentuado, decorado no bordo por friso concêntrico
perolado em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.131,3 gr.
Alt: 1,8 cm
Diâm: 37,6 cm

Base Licitação: 350 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23983
https://serralvesantiguidades.com/lote/24496
https://serralvesantiguidades.com/lote/23985
https://serralvesantiguidades.com/lote/24334
https://serralvesantiguidades.com/lote/24102
https://serralvesantiguidades.com/lote/23851
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CANECA 657

Em faiança portuguesa, produção da fábrica do “Outeiro - Águeda”, trabalho do séc. XX. Decoração policroma em tons de verde, castanho,
amarelo, azul, rosa e vinoso, representando em relevo paisagem com casarios e figuras em momento festivo. Base decorada com círculos
concêntricos e faixa de enrolamentos vegetalistas estilizados. Bordo com faixa de motivos geométricos, terminando em mascarão frontal. Asa
recortada e vazada em forma de (S) invertido, ornada no topo por mascarão, caneladuras horizontais, volutas e filagens. Marca por extenso a vinoso
[Outeiro - Águeda - Portugal - 78].
Sinais de uso.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 25 €

CRUZ 658

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo 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: 13,2 gr.
Dim: 5,6x4 cm (Cruz)
Dim: 6,8 cm (Altura total)

Base Licitação: 600 €

CRUCIFIXO 659

Escultura em metal moldado e relevado, 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, esculpidos 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 justapostos. Aos seus pés está
representada a Nossa Senhora em vulto perfeito com as mãos postas em oração, assente sobre crescentes de lua, cabeças de anjos aladas e uma
caveira. Esculturas aplicadas sobre cruz em madeira patinada em tons de negro, decorada com legenda e terminal recortado com argola de
suspensão. Sinais de uso.
Dim: 9,3x5,5 cm (Jesus Cristo)
Dim: 5,8x2,2 cm (Nossa Senhora)
Dim: 24,5x11 cm (Cruz)

Base Licitação: 25 €

JARRA 660

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada com concheados em relevo, ladeados
por volutas, motivos florais e enrolamentos vegetalistas, encimados no bordo por caneladuras verticais de movimento convexo, formando um
desenho gomado repetitivo, assente sobre base circular moldurada, ornada com caneladuras verticais recortadas. 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: 740,2 gr.
Alt:30,5 cm

Base Licitação: 380 €

“TRAJES POPULARES” 661

Escultura em barro moldado e pintado, fabrico atribuível a Gaia, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé de braços cruzados,
segurando no braço esquerdo um cesto, assente sobre base de formato oval. Traja blusa encimada por xaile e saia comprida cingida á cintura,
deixando a descoberto os seus pés e lenço sobre a cabeça, preso á frente por nó de laçada. Decoração desvidrada e policroma em vários tons,
pintada á mão. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Alt: 18,5 cm

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24077
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INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 662

Colecção constituída aproximadamente por trezentos (300) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, chapa, matéria sintética e outros
materiais, trabalhos russos do séc. XX. Conjunto constituído por temas políticos, desporto, publicitários, entre outros e que passamos a descrever:
“Esfinge de Lenin”; “Leningrad”; “KCCP”; “LTSR”; “ENSV”; “PCCM”; “RIGA”; “Jogos Olímpicos”; “Cidades Russas”; Etc. Colecção
emoldurada e aplicada sobre veludo almofadado em tons de vermelho. Exemplares com alguma oxidação, possíveis faltas e defeitos.
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 663

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado e de centro repuxado, decorado com medalhões em relevo,
ladeados por volutas, enrolamentos vegetalistas e concheados, assente sobre base oval 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: 797,4 gr.
Dim: 9x27,5x38,7 cm

Base Licitação: 400 €

TRÊS CACHEPOTS MODERNISTAS 664

Em cerâmica portuguesa moldada e relevada, trabalhos do séc. XX. Corpos moldados em forma de cabeças femininas, assentes sobre bases
repuxadas de formato circular, decoradas com motivos de arranjos florais. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintadas á mão.
Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm
Diâm: 14 cm (Bocal)

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 665

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e volutas gravadas. Aba decorada com frisos encordoados, intercalado por motivos florais gravados, ladeados por enrolamentos
vegetalistas e volutas, assente sobre pés recortados e vazados, decorados em relevo com motivos vegetalistas com términos em enrolamento.
Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com flores, ladeadas por volutas, intercaladas entre si por enrolamentos vegetalistas e faixas
estriadas. 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 1941, de João Joaquim Monteiro, registada em 1887, transferida para Monteiro & Filhos em 1949.
Peso aprox: 668,4 gr.
Alt: 4,7 cm
Diâm: 31 cm

Base Licitação: 400 €

CAIXA COM TAMPA “MELÃO” 666

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de abóbora, encimada por tampa com pega em
folhagem. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco dita “Samatra” com motivos florais, borboletas, frisos concêntricos e
complementos 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.
Dim: 14,5x12,5x18,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24175
https://serralvesantiguidades.com/lote/24258
https://serralvesantiguidades.com/lote/23924
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ANEL DE SENHORA 667

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 com términos recortados e vazados com elos verticais boleados, encimados ao centro por mesa oval com fiada cravejada no seu total com doze
(12) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, com término em opala em tons leitosos com nuances em tons de verde. Sinais de
uso e desgastes nas marcas de garantia.
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 desde 1985-2020.
Peso total aprox: 8,7 gr.
Med: 25

Base Licitação: 600 €

LEÃO 668

Escultura em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico possivelmente das Caldas da Rainha ou Barcelos, trabalho do séc. XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito em posição de observação com a pata direita sobre esfera, assente sobre base rectangular perfurada e
moldurada em dégradé, Sinais de uso, defeitos e esbeiçadelas acentuadas na frente e interior da base.
Dim: 17,5x8,8x22,5 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO “PEDRO BATISTA” 669

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com caneladuras verticais côncavas de
movimento espiralado, ornadas interiormente com motivos vegetalistas gravados, ladeados por volutas e enrolamentos. 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: 839,7 gr.
Alt: 5,5 cm
Diâm: 31 cm

Base Licitação: 420 €

ESCARRADOR DE MESA 670

Em faiança portuguesa moldada, relevada e pintada, fabrico atribuído a Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo encimado por aba larga,
decorada em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixa concêntrica, assente
sobre base de formato circular. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo e cabelo na aba.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 14,4 cm

Base Licitação: 30 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ “REIS JOALHEIROS - PORTO” 671

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX, Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever:
Cafeteira, bule de chá, leiteira e açucareiro. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados por faixas concêntricas com flores em relevo e
volutas, assentes sobre bases de formato circular, molduradas em dégradé. Tampas repuxadas com pomos torneados. Pegas laterais tubulares
recortadas e vazadas em voluta e bicos em colo de cisne. Sinais de uso e pequenas amolgadelas em algumas das peças.
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
[Reis Joalheiros - Porto].
Peso aprox: 853,7 gr.
Alt: 15 cm (Cafeteira)
Alt: 14 cm (Bule de chá)
Alt: 10 cm (Leiteira)
Alt: 11 cm (Açucareiro)

Base Licitação: 450 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24522
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https://serralvesantiguidades.com/lote/24187
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ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES “MULTIPLO” 672

Placa em gesso moldado e relevado de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Corpo de formato quadrangular, decorado com puttis
em relevo, ladeados por arcos, enrolamentos vegetalistas, volutas e clave sol, assinado no canto direito [Teixeira Lopes]. Trabalho emoldurado,
aplicado sobre caixa com chapa comemorativa.
Dim: 23x23 cm (Placa)
Dim: 37,6x34,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 40 €

JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 673

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. Corpo parcialmente liso, bojudo e espalmado de formato oval, decorado com caneladuras verticais
recortadas, assente sobre base moldurada em dégradé de movimento ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 814,9 gr.
Alt: 22,7 cm

Base Licitação: 480 €

ESPELHO DE PAREDE ESTILO “RENASCENÇA” 674

Em madeira de castanho maciço, recortado, vazado, entalhado e patinado a negro, trabalho Português do séc. XX. Moldura de formato rectangular
ao alto, ricamente decorada e entalhada com enrolamentos vegetalistas, volutas, motivos florais e aves, encimada no topo por cabeça de anjo alado.
Sinais de uso, desgastes e fissuras na madeira.
Dim: 84,5x70 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR COM MEDALHÃO DECORATIVO 675

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Colar constituído
por elos recortados e vazados de vários formatos, interligados entre si com término em medalhão decorativo em forma de libra. 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: 12,7 gr.
Alt: 24,5 cm
Diâm: 2,7 cm

Base Licitação: 650 €

GARRAFA COM ROLHA DE ROSCAR 676

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em tons de azul e vinoso sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas e volutas com inscrição ao centro “BOTA-PATODOS”. Pintada á mão.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso e craquelê no vidrado.
Alt: 21,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23760
https://serralvesantiguidades.com/lote/24468
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CONJUNTO DE ANEL DE SENHORA E ALFINETE DE LAPELA 677

“ANEL DE SENHORA” – Em ouro amarelo contrastado (14k) e prata (Joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585 (ouro) e do
toque 0,925 (prata), trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado por mesa raiada de formato circular, cravejado ao centro com um (1)
diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct), ladeado com vinte e seis (26) pérolas. Sinais de uso
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,585/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985-2020. Contraste: Cabeça de Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde
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 aprox: 4,5 gr.
Med: 9
“ALFINETE DE LAPELA” – Em ouro amarelo contrastado (14k) e prata (Joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585 (ouro) e
do toque 0,925 (prata), trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo raiado de formato circular cravejado ao centro por um (1) diamante em talhe de
brilhante com cerca de 0,25 (ct), ladeado aproximadamente por quarenta e seis (46) pérolas. Aro exterior decorado com volutas recortadas e
vazadas, cravejadas com seis (6) pérolas. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,585/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985-2020. Contraste: Cabeça de Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde
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: 12,4 gr.
Diâm: 3,5 cm
Nota: Peso total aproximado de ambas as peças – 16,9 gr.

Base Licitação: 700 €

PAULO VILAS-BOAS (1940-2011) 678

“TRECHO CITADINO” – Óleo sobre papel, com vista de eléctrico em andamento, paragem de passageiros, casarios e figuras em cenas do
quotidiano. Obra assinada no canto inferior direito [P. Vilas Boas]. Trabalho bem conservado. Trabalho emoldurado.
Dim: 26x34 cm (Técnica mista)
Dim: 55,5x63,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 679

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo acentuado, assente sobre pés recortados e vazados, decorados com flores em
relevo com términos em concheado. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com reservas vegetalistas, interligadas entre si por
concheados, ladeados por volutas recortadas e molduradas em dégradé, formando um desenho 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: 906,3 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 42,5 cm

Base Licitação: 500 €

CACHEPÔ 680

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato cilíndrico com pegas laterais recortadas
em voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas com términos em enrolamento, assente sobre base repuxada de formato circular. Decoração
em tons de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 34 em uso 1971-1980.
Alt: 22 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24423
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TABULEIRO 681

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. Corpo liso de formato rectangular de covo acentuado com pegas laterais recortadas e vazadas em
voluta, decoradas com caneladuras incisas. Bordo decorado por faixa concêntrica de movimento encordoado. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 946,6 gr.
Dim: 25,5x45,4 cm

Base Licitação: 500 €

ANTÓNIO SOARES DOS REIS (MÚLTIPLO) 682

“FLOR AGRESTE” – Escultura em gesso moldado e relevado de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Escultura assinada e datada
no verso [A. Soares dos Reis - 1878]. Sinais de uso e pequena falta no término do cabelo no canto superior direito.
Alt: 46,5 cm

Base Licitação: 50 €

PULSEIRA DE SENHORA 683

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 batidos interligados entre si com términos recortados em forma de ferraduras, unidas ao centro por argola de formato oval, cravejadas no
seu total com trinta e três (33) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais e 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 desde 1985-2020.
Peso total aprox: 14,7 gr.
Compr: 18 cm

Base Licitação: 750 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 684

Em cristal translucido e partes foscas, moldado recortado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular e
de covo acentuado, decorado por enrolamentos vegetalistas estilizados lapidados, formando um desenho repetitivo. Marcado a ácido na base
“Atlantis”. Sinais de uso.
Alt: 15 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 40 €

ÂNFORA 685

Em prata portuguesa, só com marcas de ourives, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com
caneladuras oblíquas de movimento convexo, formando um desenho gomado repetitivo, encimado por duas cabeças de leão em relevo com argolas
na boca, assente sobre fuste torneado em forma de balaústre, ladeado por ramagens recortadas e vazadas com término em base repuxada de
formato circular com a mesma decoração. Bordo superior decorado por faixa concêntrica de gordões em relevo, encimado por tampa repuxada
amovível com a mesma decoração com término em pomo torneado. Sinais de uso.
Marca de Ourives - Vidal Nº 4540 de Carlos Alberto Ferreira Alves, Ld.ª de Seixedo (Vila Nova de Gaia), registada no Porto em 1977.
Peso aprox: 949,4 gr.
Alt: 34 cm

Base Licitação: 500 €

BULE DE CALDO 686

Em faiança portuguesa do norte moldada, relevada e pintada, fabrico atribuído a Miragaia, trabalho do séc. XIX. Corpo em forma de chávena de topo
parcialmente fechado e recortado em forma de meia-lua com bico frontal e pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular.
Decoração em tons de azul sobre fundo branco com paisagem ao gosto oriental com pagodes ladeados por montanhas, arvoredo exuberante, faixas
concêntricas e ramagens vegetalistas. Sinais de uso, restauro na pega lateral e esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 9,5 cm
Diâm: 12,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24488
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INVULGAR SERINGA DE CLISTER 687

Em estanho com pega em madeira torneada, trabalho Europeu do séc. XIX. Corpo em estanho de formato tubular, decorado por faixas concêntricas
incisas e em relevo com término em pega torneada em madeira, decorada por faixas concêntricas incisas. Sinais de uso e êmbolo interior omisso.
Dim: 47,5x5,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 688

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata (Joalharia), sem marcas de garantia aparentemente visíveis, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX.
Brincos de formato tubular, cravejados ao centro por dois (2) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0.05 (ct) cada, interligados a pendentes
recortados de formato oval, cravejados ao centro por duas (2) safiras lapidadas, ladeadas por fiadas concêntricas, cravejadas no seu total com vinte
e oito (28) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso total aprox: 5,2 gr.
Dim: 2,3x1,2 cm

Base Licitação: 700 €

RELÓGIO DE BOLSO 689

Caixa dupla em prata portuguesa, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho do séc. XX. Tampa do verso decorada com flores
cinzeladas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas. Tampas interiores com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 e numeração gravada
39130. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com dupla numeração em tons de
negro e azul com mostrador dos segundos às seis horas. A Funcionar. Sinais de uso.
Contraste: Caranguejo - Marca de garantia da prata do toque 0,800/1000, das caixas dos relógios, óculos, lunetas e similares, usada na contrastaria
de Lisboa de 1938-1984.
Diâm: 4,4 cm

Base Licitação: 40 €

OFICINA PORTUGUESA (SÉC. XIX-XX) 690

“MATER DOLOROSA” –Óleo sobre cartão, representando Stª de mãos erguidas para o céu em pose de oração, segurando com a mão direita um
crucifixo. Trabalho com ínfimas falhas na superfície pictórica da pintura. Moldura recente em madeira de mogno.
Dim: 26,3x20,2 cm (Óleo sobre cartão)
Dim: 32,1x25,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

CANDELABRO DE QUATRO LUMES 691

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Fuste torneado em forma de balaústre, ladeado por três braços recortados em volutas, decorados com
enrolamentos vegetalistas, encimados por copos bojudos e arandelas repuxadas de formato circular que servem de apoio às velas. Assente sobre
base repuxada e moldurada por faixas lisas e estriadas em dégradé com término em saiais recortados. Sinais de uso e desgastes acentuados na
marca de Ourives.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-35]. Contraste da prata do toque mínimo de 0,750/1000 do ensaiador de Lisboa, José
Joaquim da Costa, registada em 1804-02-27e usado até c. 1810. Marca de Ourives com desgaste acentuado não permitindo a sua classificação e
atribuição. Contraste: Cabeça de velho - Vidal Nº 133. Marca destinada às obras portadoras de marcas de antigos contrastes, do toque mínimo de
0,750, e às que revelem valor artístico ou arqueológico, usada na contrastaria de Lisboa de 1884 a 1987, quer no ouro quer na prata.
Peso aprox: 691,7 gr.
Alt: 23,8 cm

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24375
https://serralvesantiguidades.com/lote/24421
https://serralvesantiguidades.com/lote/24362
https://serralvesantiguidades.com/lote/23858
https://serralvesantiguidades.com/lote/24021
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CAMA DE SOLTEIRO ESTILO “D. MARIA” 692

Em madeira de pau-santo maciço com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XX. Cabeceira de topo recortado, decorada por
quadra central, ladeada por faixas e filetes embutidos, formando um desenho geométrico. Montantes de sessão quadrangular, decorados por faixas
e filetes embutidos em madeira de pau-santo e cetim, encimados por pináculos torneados. Bonita vergada de madeira. Sinais de uso e a necessitar
de ilhargueiros novos.
Dim: 159,8x109,5x

Base Licitação: 100 €

PULSEIRA DE SENHORA 693

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por
elos interligados entre si, formando um desenho repetitivo. 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: 23,9 gr.
Compr: 20,5 cm

Base Licitação: 1.200 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 694

Em vidro translucido moldado e facetado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo facetado de formato cónico invertido, decorado em vários tons sobre
fundo translucido, com motivos florais, interligadas entre si por frisos estilizados, ladeados por faixas concêntricas em tons de negro, assente sobre
base repuxada e facetada, pintada à mão. Sinais de uso.
Alt: 31,4 cm

Base Licitação: 40 €

SALVA 695

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato circular e de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica
com ramagens em relevo, ladeadas por parras e uvas sobre fundo cinzelado. Bordo ornado por friso concêntrico com parras e perolados 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: 1027,8 gr.
Diâm: 39,7 cm

Base Licitação: 500 €

GARRAFA COM ROLHA DE ROSCAR 696

Em faiança portuguesa do norte, produção da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado
em tons de azul e vinoso sobre fundo branco com enrolamentos vegetalistas e volutas com inscrição ao centro “BOTA-PATODOS”. Pintada á mão.
Marca por carimbo na base. Sinais de uso, craquelê e pequena esbeiçadela exterior no vidrado do bordo do gargalo.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA 697

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 cinco fiadas transversais, enfiadas com aproximadamente com cem (100) contas facetadas em tons de azul, encimadas por
volutas de movimento oblíquo, cravejadas no seu total com vinte (20) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - 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: 11,8 gr.
Med: 17

Base Licitação: 800 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24123
https://serralvesantiguidades.com/lote/24268
https://serralvesantiguidades.com/lote/24072
https://serralvesantiguidades.com/lote/23794
https://serralvesantiguidades.com/lote/23888
https://serralvesantiguidades.com/lote/24322
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RELÓGIO DE CUCO 698

Em madeira maciça entalhada e patinada, fabrico da “Boa Reguladora”, trabalho dos anos 50. Corpo recortado em forma de gaiola, decorado na
parte frontal e no topo com aplicações ricamente entalhadas em forma de troncos, encimados por folhagens e pássaros de asas abertas em vulto
perfeito em posição de observação. Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual. Mostrador com numeração romana em chapa
com ponteiros em matéria sintética recortada e vazada. Interior com inscrição incisa “Marca da fábrica”. Verso com etiqueta em papel com o número
e data de comercialização do modelo [313/26 de 8 de Abril de 1950] e instruções de bom funcionamento. A funcionar Ma com paragens. Sinais de
uso, a necessitar de revisão de relojoeiro e chave omissa.
Dim: 18X56X47 cm (Relógio)
Dim: 75,5 cm (Altura total do relógio com o respectivo pêndulo)

Base Licitação: 50 €

TABULEIRO 699

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval. Bordo decorado por faixa concêntrica perolada e enrolamentos
vegetalistas estilizados em relevo. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, decoradas por perolados em relevo e enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso e pequena amolgadela.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 968,8 gr.
Dim: 4x29,1x49,5cm

Base Licitação: 500 €

CONJUNTO DE TOILETE 700

Em faiança moldada e relevada, fabrico da “Tirol - U & Cie - Sarreguemines”, trabalhos franceses do séc. XIX-XX. Este conjunto de toilete é
constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Um (1) jarro e bacia, uma (1) saboneteira, uma (1) caixa para escova de dentes e um
(1) bacio de noite. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com faixas concêntricas com motivos de arranjos florais, ladeados por
enrolamentos vegetalistas. Marcas por carimbo nas bases em tons de castanho - [Tirol - U & Cie - Sarreguemines]. Sinais de uso e ínfimas
esbeiçadelas no vidrado do bordo interior da saboneteira.
Alt: 31 cm (Altura total do jarro com a respectiva bacia)
Dim: 3,7x9,5x12,3 cm (Saboneteira)
Dim: 4,5x8,5x23 cm (Caixa para escova de dentes)
Dim: 12,4x19,4 cm (Bacio de noite)

Base Licitação: 50 €

COLAR DE PÉROLAS 701

De fiada única com fecho em ouro amarelo contrastado (14 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585, trabalho português de
exportação do séc. XX-XXI. Colar enfiado em fio sintético com (45) quarenta e cinco pérolas com término em fecho em ouro amarelo de formato
tubular, encimado por duas fiadas concêntricas cravejadas no seu total com (30) trinta diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada.
Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque 0,585/1000, 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 de 1985-2020.
Peso total aprox: 57,5 gr.
Compr: 49,5 cm

Base Licitação: 800 €

CREDÊNCIA 702

Em madeira de mogno maciço recortado, vazado, entalhado e com partes faixeadas a raiz de mogno, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo
recortado em pedra mármore em tons de branco com nuances em tons de cinza que acompanham as linhas onduladas da cintura, formando bonitas
linhas assimétricas, decorada ao centro por concheado entalhado, ladeado por volutas e caneladuras largas de movimento côncavo e convexo.
Pernas recortadas e vazadas de boa curvatura, unidas entre si por prateleira central com término em pés de enrolamento. Sinais de uso e pedra
mármore partida e colada.
Dim: 91,5x52,5x122,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24128
https://serralvesantiguidades.com/lote/24231
https://serralvesantiguidades.com/lote/23841
https://serralvesantiguidades.com/lote/24196
https://serralvesantiguidades.com/lote/23848
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DOZE LABAVOS “CANINHAS” 703

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados por caneladuras verticais de topo recortado,
formando um padrão gomado repetitivo dito de “Caninhas”, assentes sobre bases lisas de formato circular. 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: 1,212,7 gr.
Alt: 6,2 cm
Diâm: 8,5 cm

Base Licitação: 550 €

JARRO PARRA 704

Em porcelana desvidrada e polida (Biscuit) moldada e relevada da Fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo,
profusamente decorado em relevo com ramagens de videira, parras e uvas. Pomo da tampa em forma de cacho de uvas. Marca incisa na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 33 em uso 1968-1971.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 50 €

JARRA “TOPAZIO” 705

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada com motivos de arranjos florais,
interligados entre si por fitas cinzeladas e laçarotes. Bojo decorado por faixa concêntrica com motivos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas e perolados cinzelados. Bordo circular, decorado por friso concêntrico com 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 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso aprox: 1.135,8 gr.
Alt: 29,5 cm

Base Licitação: 600 €

RELÓGIO DE BOLSO 706

Caixa dupla em metal prateado de fabrico suíço “Cronómetro Obrero 1ª”, trabalho do séc. XX. Tampas interiores e do verso lisas, sem decoração.
Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Árabe a negro e
mostrador dos segundos às seis horas com inscrição recortada no topo [Cronómetro Obrero 1ª]. Interior com inscrição gravada “Swiss Made”. A
funcionar. Sinais de uso, cabelo e manchas de oxidação junto ao mostrador dos segundos.
Diâm: 6,5 cm

Base Licitação: 60 €

ALIANÇA ROTATIVA PARA SENHORA 707

Em ouro branco e amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por aliança de movimento rotativo, cravejada no seu total com quarenta (40) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 13,9 gr.
Med: 14

Base Licitação: 900 €

OFICINA PORTUGUESA 708

“SANTO EREMITA” – Óleo sobre tela, trabalho do século XVII-XVIII. O santo está representado em posição de oração, desnudo até à cintura e
auréola sobre a cabeça. A mão direita encontra-se sobre o seu peito e a mão esquerda está apoiada sobre a parte inferior de pergaminho com
inscrições e a caveira. Obra em mau estado de conservação, necessitando intervenção de especialista em restauros, devido a diversos cortes na
tela e algumas falhas na camada pictórica da pintura. Trabalho emoldurado.
Dim: 63,5x49,3 cm (Óleo)
Dim: 77x63,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 70 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23991
https://serralvesantiguidades.com/lote/24090
https://serralvesantiguidades.com/lote/24180
https://serralvesantiguidades.com/lote/24050
https://serralvesantiguidades.com/lote/24272
https://serralvesantiguidades.com/lote/23799
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PAR DE PRATOS DE BAIXELA 709

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos de formato circular de covo acentuado. Bordos decorados por faixa concêntrica com
caneladuras verticais em relevo, formando um desenho estriado repetitivo. 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 incisa
[Mergulhão].
Peso total aprox: 1.341,5 gr.
Diâm: 27 cm

Base Licitação: 650 €

JARRA 710

De pequenas dimensões em vidro coalhado moldado, soprado e pintado, trabalho da Boémia do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato cónico invertido,
ricamente pintado com motivos florais, ladeados por faixa concêntrica geométrica e frisos vegetalistas, assente sobre base repuxada de formato
circular. Sinais de uso.
Alt: 13 cm

Base Licitação: 40 €

IMPONENTE SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO DE GRADINHA 711

Em prata brasileira com pseudocontraste do Porto, trabalhos do séc. XIX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: Tabuleiro, cafeteira, bule de chá, açucareiro e leiteira. Corpos de formato bojudo, decorados com ramagens e folhas em
relevo, assente sobre pés recortados com ramagens em relevo, flores e enrolamentos. Tampas repuxadas com a mesma decoração, ladeadas por
faixa concêntrica lisa, encimadas por pomos recortados e espalmados com frutos em relevo e enrolamentos vegetalistas. Pegas recortadas e
vazadas em voluta, ornadas com enrolamentos vegetalistas em relevo e bicos em colo de cisne, decorados com enrolamentos vegetalistas, motivos
florais, caneladuras e volutas em relevo. Tabuleiro de formato rectangular ao baixo, decorado ao centro por cartela recortada e guilhochada, ladeada
por volutas e enrolamentos vegetalistas cinzelados. Aba decorada por faixa concêntrica guilhochada com padrão geométrico, encimada por
ramagens e volutas, ladeadas por faixa de movimento ondulado e frisos guilhochados, assente sobre pés recortados, ornados com ramagens em
relevo com términos em enrolamento. Gradinha recortada e vazada, decorada com ramagens e pegas laterais recortadas, ornadas com volutas e
enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Pseudocontraste do Porto do toque mínimo de 0,750/1000, usada no Brasil nos finais do séc. XIX. “Não identificado”
Peso total aprox: 10,378 gr.
Alt: 22,5 cm (Cafeteira)
Alt: 18,5 cm (Bule de chá)
Alt: 15 cm (Leiteira)
Alt: 14,5 cm (Açucareiro)
Dim: 7,5x50,8x77,5 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 8.000 €

TERRINA 712

Em faiança portuguesa do norte, moldada, relevada e pintada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato oval com duas pegas laterais recortadas,
encimada por tampa amovível, pega central recortada e vazada em voluta e abertura lateral para a respectiva colher. Decoração em tons de azul,
vermelho e vinoso sobre fundo branco com motivos estilizados, ladeados por frisos ondulados e faixas concêntricas. Sinais de uso e cabelo na
tampa.
Dim: 26,5x22,5x36 cm

Base Licitação: 50 €

TABULEIRO DE CANTOS FACETADOS 713

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato rectangular ao baixo de covo acentuado e de cantos facetados. Aba
decorada com concheados em relevo, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas sobre fundo cinzelado com duas pegas laterais recortadas e
vazadas, decoradas com enrolamentos vegetalistas em relevo 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: 1.712,7 gr.
Dim: 3x37x60 cm

Base Licitação: 650 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24192
https://serralvesantiguidades.com/lote/24146
https://serralvesantiguidades.com/lote/24222
https://serralvesantiguidades.com/lote/23973
https://serralvesantiguidades.com/lote/23772
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ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX-XX) 714

“RETRATO DE FIGURA FEMININA” – Óleo sobre tela, representando figura feminina com véu sobre a cabeça. Obra com assinatura elegível no
canto inferior direito. Autor não identificado. Pintura com algum craquelê na superfície pictórica da obra. Trabalho emoldurado. Moldura com faltas e
defeitos.
Dim: 61x51 cm (Óleo)
Dim: 80x70 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS MODERNISTAS 715

Em ouro branco e amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX-XXI.
Corpos recortados e vazados de formato rectangular ao alto, decorados ao centro por placa de centro repuxado, ladeada por faixas concêntricas,
cravejadas no seu total com cento e vinte e oito (128) 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso aprox: 14,9 gr.
Dim: 2x1,5 cm

Base Licitação: 800 €

CÓMODA ESTILO D. JOÃO V / D. JOSÉ 716

De pequenas dimensões em madeira de vinhático maciço e entalhado, trabalho do séc. XIX. Tampo recortado e decorado por rebaixe que
acompanha as linhas da caixa, constituída por duas gavetas superiores e três gavetões, percorridos finas molduras. Saiais recortados, ricamente
entalhados com concheados encimados por enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas, assente sobre pernas de boa curvatura com términos
em pés de garra e bola. Ferragens recortadas e vazadas em metal dourado, decoradas com enrolamentos vegetalistas, motivos florais e volutas.
Sinais de uso, tampo fissurado nas junções da madeira, moldura superior da última gaveta omissa e restauros antigos.
Dim: 84x53,3x77,5 cm

Base Licitação: 120 €

NOVE TAÇAS PARA CHAMPAGNE DE PÉ ALTO 717

Em cristal doblé em tons esverdeados e vermelho, moldados, lapidados e facetados, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos decorados por volutas
lapidadas com flores estilizadas em dégradé, assentes sobre fustes facetados com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 50 €

FRAPÉ 718

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado. Decorado em relevo com grinaldas com motivos florais
e enrolamentos vegetalistas em relevo, interligadas entre si por laçarotes, ladeados por folhas de acanto e faixas concêntricas vegetalistas,
encimadas por cabeças de leão em relevo com argolas, assente sobre base repuxada de formato circular, ornada em relevo por folhas de acanto.
Sinais de uso, e pequenas fissuras no bordo exterior da base.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 1.345,3 gr.
Alt: 22,3 cm
Diâm: 21,6 cm

Base Licitação: 800 €

MÓVEL PARA FAQUEIRO 719

Em madeira de mogno maciço, recortado, moldurado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo em forma de cómoda, constituída por três
gavetas com interiores compartimentados e estofados a veludo para colocação do respectivo faqueiro, assente sobre pernas recortadas com
términos em pés de enrolamento. Ferragens recortadas em metal dourado. Sinais de uso.
Dim: 84,5x43x85,7 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23879
https://serralvesantiguidades.com/lote/24330
https://serralvesantiguidades.com/lote/24124
https://serralvesantiguidades.com/lote/23819
https://serralvesantiguidades.com/lote/24403
https://serralvesantiguidades.com/lote/24343
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SOLITÁRIO 720

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XXI. Aro liso
com terminais recortados, encimado ao centro por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,75 (ct). Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Carneiro - Marca de garantia do ouro do toque 0,750/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde 1 de Janeiro de 2021.
Contraste: Cabeça de Coruja - Artigos de ourivesaria cujo responsável pelo fabrico é desconhecido, substituindo a marca de responsabilidade,
usada na contrastaria de Lisboa desde 1 de Janeiro de 2021.
Peso total aprox: 4,5 gr.
Med: 20

Base Licitação: 1.100 €

BACIA COM ARGOLA DE SUSPENSÃO 721

Em latão moldado e batido, trabalho português do séc., XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de aba repuxada, decorada com
frisos concêntricos em dégradé. Bordo com argola de suspensão em ferro. Sinais de uso, amolgadelas e pequenos restauros antigos.
Alt: 25,5 cm
Diâm: 67 cm

Base Licitação: 50 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 722

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Este serviço é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira, bule de chá,
açucareiro e leiteira. Corpos bojudos, decorados na frente e verso com cartelas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo.
Tampas repuxadas, decoradas por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo com términos em pomos torneados. Pegas
recortadas e vazadas em voluta e bicos recortados em colo de cisne. 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: 1.523,9 gr.
Alt: 19,5 cm (Cafeteira)
Alt: 17,5 cm (Bule de chá)
Alt: 13,5 cm (Açucareiro)
Alt: 12,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 900 €

PAR DE MOSTARDEIRAS DE BORDO ONDULADO 723

Em porcelana moldada e relevada da fábrica “S. P - Coimbra”, com montures em prata portuguesa dourada, trabalhos do séc. XX. Corpos bojudos,
decorados em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, assentes sobre bases molduradas em dégradé, pintadas à mão.
Tampas espalmadas de formato circular em prata Portuguesa dourada, decoradas por faixas concêntricas com volutas e perolados gravados com
términos em pomos em forma de pináculos. Marcas por carimbo na base [S. P. Coimbra - Portugual]. 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: 30 gr.
Alt: 7,5 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR DE CONTAS DE VIANA 724

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho do séc. XX-XX. Colar constituído por
quarenta e três (43) contas em dégradé, sendo vinte e duas (22) lisas e vinte e uma (21) ditas de “Viana”.
Sinais de uso e pequenas amolgadelas em algumas contas lisas.
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 gr.
Compr: 46,5 cm

Base Licitação: 950 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24206
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HYGINO MENDONÇA (18??-1920) 725

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre tela, colada em cartão, com vista de casarios, vegetação e arvoredo exuberante. Obra assinada e datada
no canto inferior direito [Hig Mendonça // 1914!]. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.109] //
Michael Tannock. [pág.108].
Dim: 10,6x19,2 cm (Óleo)
Dim: 20,3x29 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

CANECA PARA ÁGUA 726

Em cristal translucido moldado, facetado e lapidado com monture em casquinha, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo decorado por faixa
recortada com motivos geométricos, ladeados por caneladuras oblíquas e verticais. Monture em casquinha, decorada com puttis 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 com pomo em forma de leão, representado de pé e em vulto perfeito,
apoiado com a pata esquerda sobre cartela recortada. Sinais de uso.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 50 €

JARRA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 727

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. Corpo parcialmente liso, bojudo e espalmado de formato oval, decorado com caneladuras verticais
recortadas, ladeado por pegas recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base moldurada em dégradé de movimento ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 1.410,6 gr.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 800 €

SECRETÁRIA COM ALÇADO ESTILO D. JOÃO V 728

Em madeira de pau-santo maciço e entalhado, trabalho do séc. XIX-XX. Secretária de formato rectangular com tampo de movimento extensível e de
recolher, constituída por duas gavetas superiores e quatro gavetas laterais, assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés de garra
sobre bola. Alçado de formato rectangular ao baixo, constituído por seis gavetas. Corpo decorado por almofadas e molduras de tremidos, utilizadas
como elementos decorativos e gavetas entalhadas com espinhados, formando um desenho repetitivo. Interiores malhetados. Ferragens e pingentes
em latão recortado, vazado e rendilhado. Sinais de uso, faltas, defeitos e a necessitar de restauro.
Dim: 102x112x65,5 cm

Base Licitação: 120 €

ANEL DE SENHORA 729

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, encimado por mesa recortada de formato geométrico, percorrida por faixas concêntricas, cravejadas com (46) quarenta e seis
diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada e duas fiadas cravejadas com (33) trinta e três diamantes em talhe de baguete com
término em safira de talhe oval. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa de 1985-2020 e 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 de 1985-2020.
Peso total aprox: 10,8 gr.
Med: 20

Base Licitação: 1.200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24060
https://serralvesantiguidades.com/lote/23976
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JARRA 730

Em cerâmica moldada e relevada, produção da fábrica de Sacavém - Lisboa, trabalho do início do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado a
ouro sobre fundo em tons de azul com motivos florais estilizados, ladeados por reservas e faixas concêntricas. Marcada e datada por extenso na
base [Sacavém 1931]. Sinais de uso.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 50 €

LAVANDA E GOMIL 731

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Gomil de formato bojudo, decorado com caneladuras verticais de movimento côncavo e convexo,
assente sobre base repuxada e recortada, ladeada por frisos concêntricos estriados, formando um padrão gomado repetitivo. Bocal parcialmente liso
e recortado, decorado ao centro com as Armas Reais Portuguesas, assente sobre esfera Armilar, encimadas por Coroa Real - “Reino Unido de
Portugal, Brasil e Algarves”. Pega recortada e vazada em voluta. Lavanda de formato oval de covo acentuado com a mesma decoração. Sinais de
uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020 e Cabeça de Coelho 925 - Marca
da garantia da prata do toque de 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa desde 1 de Janeiro de 2021.
Peso aprox: 1.524,5 gr.
Dim: 30 cm (Altura total do gomil com a respectiva lavanda)

Base Licitação: 800 €

FAQUEIRO DE PEIXE PARA DOZE PESSOAS 732

Cabos em matéria sintética com terminais em casquinha, trabalhos ingleses do séc. XX. Estojo original em madeira de carvalho com tampa de
movimento ascendente e descendente, decorada com cartela oval em latão. Interior compartimentado e estofado a veludo em tons de azul com um
tabuleiro amovível para colocação dos respectivos talheres. Chave original e inscrições sobre placas em matéria sintética “Goldsmiths & Silversmiths
Company Lda - 112 Regent Street, London, W”. Casquinha com marcas de garantia. Em bom estado de conservação.
Dim: 18,3 cm (Garfo)
Dim: 21 cm (Faca)
Dim: (Estojo)

Base Licitação: 75 €

CAMA D. MARIA DE CORPO E MEIO 733

Em madeira de pau-santo maciço recortado, vazado e entalhado, trabalho português do séc. XIX. Cabeceira moldurada de formato oval, forrada ao
centro por tecido adamascado em tons de verde, ricamente entalhada no topo por cartela recortada, encimada com motivos florais entalhados,
ladeada por grinaldas com enrolamentos vegetalistas, volutas e motivos florais. Montantes altos de linhas direitas, encimados por pináculos
torneados. Pés recortados e encimados por quadra com términos em pináculos torneados. Sinais de uso, terminal da cartela omissa, ilhargueiros
com vestígios de xilófagos e base posterior em rede.
Dim: 180,5x114x189 cm

Base Licitação: 150 €

COLECÇÃO DE SOLDADINHOS 734

Interessante colecção de brinquedos, constituída por {SETENTA E UM} soldadinhos em folha-de-flandres lisa, recortada e litografada em diversos
tons, trabalhos europeus do séc. XX. Soldados de infantaria, decorados na frente e verso com fardas e adornos militares, assentes sobre aletas de
encartar. Sinais de uso e em razoável estado de conservação. INVULGAR COLECÇÃO.
Alt: 7,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23999
https://serralvesantiguidades.com/lote/24188
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SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ “ART-DECO” 735

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos parcialmente lisos e facetados, decorados por caneladuras verticais, assente sobre base circular
em dégradé. Tampas de movimento côncavo, encimados por pomos geométricos facetados. Pegas laterais recortadas e vazadas de formato
geométrico com isoladores em matéria sintética e bicos recortados. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 1.725 gr.
Alt: 17 cm (Cafeteira)
Alt: 17 cm (Bule de chá)
Alt: 13 cm (Açucareiro)
Alt: 11,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 1.000 €

PRATO LADEIRO 736

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVII-XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de vermelho, azul e a ouro dita “Imari” sobre fundo branco, tendo ao centro arranjos florais,
ladeados por enrolamentos vegetalistas, ladeados por duplo friso concêntrico. Aba com a mesma decoração. Verso com reservas de motivos florsis,
interligados entre si por enrolamentos vegetalistas. Reinado de Kangxi. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 22,4 cm

Base Licitação: 50 €

PULSEIRA DE SENHORA 737

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo central recortado
em forma de ramagem, cravejado com vinte e três (23) diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,05 (ct) cada e dez (10) esmeraldas, interliga
a braceletes constituídas por elos de formato rectangular ao baixo, decorados por finas caneladuras verticais. Estojo original forrado exteriormente e
interiormente a veludo em tons de bordeaux com inscrição “Grande Ourivesaria da Moda - Rua da prata 257 - Lisboa - Portugal”. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco 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 de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 23,2 gr.
Dim: 1,5x18 cm

Base Licitação: 1.700 €

MESA DE CHÁ 738

Em madeira de pau-santo com partes maciças, faixeadas e molduradas, trabalho português do séc. XX. Tampo liso de movimento giratório de
formato rectangular ao baixo com caixa interior compartimentada. Cintura de linhas direitas, assente sobre pé de coluna dita de “Chaminé” com base
moldurada e pés recortados e entalhados com enrolamentos vegetalistas com términos zoomórficos. Sinais de uso, cintura e base com opados na
folha.
Dim: 71,5x42x82,3 cm (Fechada)
Dim: 69,5x82,3x84 cm (Aberta)

Base Licitação: 200 €

JARRA “ART-DECO” 739

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato bojudo, assente sobre base circular. Sinais de uso.
Contraste: Contraste Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937. Marca
de Ourives de Lisboa - Vidal Nº 508 de Henrique Carlos de Morais Sarmento, registada em 1924 e cancelada em 1955 e inscrição com desgastes
acentuados [Joalharia do Carmo - Lisboa].
Peso aprox: 908,1 gr.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 800 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24118
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PEDRO OLAIO (1903-1997) 740

“CANTORES” – Óleo sobre platex, representando cego em pose de canto, segurando uma guitarra e uma bengala sobre o seu braço, ladeado por
cantora, recostados a edifício ornado por candeeiro. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [P. Olaio – 65]. Trabalho não emoldurado.
Sinais de uso.
Dim: 90,5x48 cm

Base Licitação: 100 €

BENGALA 741

Em madeira de pau-santo maciço, com castão em prata sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. Castão liso e espalmado de
formato circular com monograma gravado no topo. Bengala com ponteira em liga metálica e ferro. Sinais de uso e amolgadelas.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Compr: 86 cm

Base Licitação: 60 €

ANEL DE SENHORA 742

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 no seu total com oitenta e quatro (84) diamantes em talhe de brilhante, sendo quarente e dois (42)
em tons de branco e quarenta e dois (42) em tons de castanho. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 13,4 gr.
Med: 15

Base Licitação: 1.400 €

TAPETE ORIENTAL 743

Em seda de fabrico manual, trabalho chinês do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de verde, rosa velho e castanho
sobre fundo bege com florão central, ladeado nas extremidades com medalhões recortados com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, friso
concêntrico perolado e elementos geométricos estilizados, formando um padrão repetitivo. Faixa com a mesma decoração, rematada nas
extremidades por franja. Verso com etiqueta de autenticidade. Sinais de uso.
Dim: 153x242 cm

Base Licitação: 150 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO 744

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado de formato circular de covo liso e acentuado, ladeado por concheados em relevo,
enrolamentos vegetalistas, volutas, cartelas e perolados sobre fundo geométrico cinzelado e perolado. Verso com argola de suspensão. 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: 1.607,9 gr.
Diâm: 48 cm

Base Licitação: 950 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 745

Escultura de pequenas dimensões em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito, segurando com a mão esquerda o livro encimado pelo Menino Jesus e com a direita sobre o peito. Enverga hábito comprido da sua ordem,
cingido á cintura por cordão de ponta pendente, deixando antever as pontas dos seus pés, assente sobre base recortada e pintada. O Menino Jesus
está representado sentado em vulto perfeito com os pés e as mãos unidas frontalmente. Sinais de uso, faltas e defeitos na policromia.
Alt: 8,9 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23333
https://serralvesantiguidades.com/lote/23453
https://serralvesantiguidades.com/lote/24521
https://serralvesantiguidades.com/lote/23613
https://serralvesantiguidades.com/lote/24473
https://serralvesantiguidades.com/lote/24366


Leilão Dezembro 2021

Página 149 de 296

CARRINHO DE BEBÉ “BRINQUEDO” 746

Em madeira, chapa recortada e pintada com cobertura em matéria sintética em tons de azul, trabalho possivelmente português dos anos 50.
Estrutura em ferro pintado e chapa cromada com sistema de encartar, fixo por aletas laterais recortadas em chapa, assente sobre apoios recortados
com términos em rodas em madeira torneada e pintada com pneus em borracha. Carro com estrutura em madeira revestido em matéria sintética em
tons de azul com capota de movimento ascendente e descendente. Sem marca de fabricante. Sinais de uso, alguns picos de corrosão, rodas
gretadas e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 54,5x75x34 cm

Base Licitação: 50 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 747

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira,
bule de chá, açucareiro, leiteira e tabuleiro. Corpos lisos de formato bojudo, assentes sobre bases de formato circular. Tampas repuxadas com
pomos semiesféricos. Bicos recortados em colo de cisne e pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Tabuleiro liso de formato oval com bordo
moldurado em dégradé com pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso aprox: 2.230,9 gr.
Alt: 18 cm (Cafeteira)
Alt: 17 cm (Bule de chá)
Alt: 10 cm (Leiteira)
Alt: 10,5 cm (Açucareiro)
Dim: 32,6x51,5 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 1.200 €

CANAPÉ DE TRÊS LUGARES 748

Em madeira de pau-santo maciço, recortado, vazado e entalhado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular com espaldares
recortados e moldurados, decorados nos topos por florões com motivos vegetalistas e flores finamente entalhadas com términos em enrolamento.
Braços recortados, decorados com enrolamentos vegetalistas entalhados, interligados ao espaldar e á cintura recortada e moldurada, decorada ao
centro por florão entalhado, assente sobre pernas frontais recortadas de boa curvatura e as do verso parcialmente torneadas. Costas e assento em
palhinha. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 119x67x180 cm

Base Licitação: 250 €

GRANDE CORDÃO DE ELOS LARGOS 749

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XIX-XX. Cordão
constituído por elos largos batidos de formato circular, interligados entre si, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso, restauros antigos e
possíveis defeitos.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque de 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 39,1 gr.
Compr: 198 cm

Base Licitação: 1.900 €

PAR DE JARRAS 750

Em vidro opalino moldado e pintado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo branco,
com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo, pintadas à mão. Sinais de uso.
Alt: 21,1 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23868
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RELÓGIO DE PULSO PARA HOMEM “BRAGA” 751

Caixa em plaqué de ouro rosa, modelo “Braga”, desenhado, produzido e comercializado pelo “Museu do Relógio” em parceria com manufactura
alemã e russa de uma edição limitada de 100 exemplares, trabalho do Séc. XXI. Caixa lisa de formato circular com coroa lateral estriada que
acciona o acerto manual das horas e o respectivo calendário. Verso com inscrições [Edição Limitada & numerada - Modelo “Braga” - Nº 005/100
- Museu do relógio - Serpa - Portugal]. Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual. Verso protegido por vidro safira, deixando
a descoberto a máquina e o seu respectivo funcionamento. Mostrador em tons de negro com numeração Árabe a dourado com mostrador dos
segundos às nove horas e calendário às seis horas. Mostrador com inscrição “Braga” e na base a branco “Museu do relógio”. Braceletes originais
em pele em tons de bordeaux. A funcionar e em óptimo estado de conservação. Desdobrável em papel com instruções de bom funcionamento e
certificado de garantia. Caixa original, forrada a pele em tons de negro.
Diâm: 4,4 cm

Base Licitação: 100 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 752

Escultura de pequenas dimensões em madeira entalhada com restos de policromia, trabalho português do séc. XVII-XIX. A figura está representada
de pé em vulto perfeito de expressão graciosa com as mãos postas em oração, assente sobre o mundo ladeado por crescentes de lua. Enverga
túnica comprida com movimentos drapeados, notando-se um ligeiro avanço da perna direita, deixando um dos pés a descoberto. Véu sobre a
cabeça e manto trespassado á frente preso pelo braço esquerdo, caindo em pregas sobrepostas pelas costas, assente sobre base facetada. Sinais
de uso, faltas, defeitos e desgastes acentuados na policromia.
Alt: 13 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS MODERNISTAS 753

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 de movimento convexo, decorados por fiadas geométricas incisas, cravejadas no seu total com cento e dezasseis (116)
diamantes em talhe de brilhante, tendo sessenta e seis (66) cerca de 0,01 (ct) cada e cinquenta (50) cerca de 0,02 (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 aprox: 20 gr.
Dim: 1,9x1,1 cm

Base Licitação: 1.200 €

CANECA COM TAMPA 754

Em vidro coalhado moldado, soprado e pintado, trabalho da Boémia do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado em vários tons
sobre fundo branco, tendo ao centro casal em cenas românticas, ladeados por paisagem campestre com montes, casarios de formato
arquitectónico, arvoredo exuberante, enrolamentos e faixa concêntrica a ouro. Tampa amovível e repuxada, decorada com motivos florais com pomo
em forma de fruto. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso, cabelo no verso e defeito do término do pomo da tampa.
Alt: 18,5 cm

Base Licitação: 50 €

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 755

Escultura em porcelana desvidrada e polida (Biscuit) da fábrica da Vista Alegre, 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. Marca incisa na base. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997.
Alt: 31,5 cm

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24390
https://serralvesantiguidades.com/lote/24364
https://serralvesantiguidades.com/lote/24331
https://serralvesantiguidades.com/lote/24139
https://serralvesantiguidades.com/lote/23957
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JOSÉ RODRIGUES (1936-2016) 756

“AUTO-RETRATO” – Desenho a caneta-pincel, representando o auto-retrato do artista. Obra assinada no lado lateral direito [Rodrigues] &
dedicatória no lado lateral esquerdo [Com amizade ao amigo Guimarães este velho]. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses. [pág. 84-85] // Michael Tannock. [pág. 145]
Dim: 18,5x14 cm (Mancha)
Dim: 26,3x23,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

BULE DE CHÁ 757

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo bojudo de sessão elíptica, decorado por faixa concêntrica com arranjos florais sobre fundo batido,
ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, encimada por friso com caneladuras verticais de movimento oblíquo, formando um
padrão espinhado repetitivo, assente sobre pés zoomórficos com términos esféricos. Tampa repuxada com a mesma decoração com término em
pomo torneado, decorado por folhas de acanto com término em flor. Bico recortado com término em cabeça de cisne. Pega lateral em madeira de
pau-santo recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e desgastes na marca de ourives.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-41]. Contraste da prata do toque mínimo de 0,750/1000 do ensaiador de Lisboa não
identificado, datável de c. 1843-c 1870. Marca de ourives de Lisboa - Fernando Moitinho de Almeida com desgastes, atribuível a [L-174] Cirilo José
Maz da Silva com registo em 1826.06.09. Conhecida com contrastes L-40, L-41 e L-42, bem como com marca de toque L-58, datável de 1826-c.
1870. Açucareiros (2), bules (3), cafeteiras (2) etc.
Peso aprox: 1.299 gr.
Dim: 22x15,5x30,5 cm

Base Licitação: 1.000 €

PAR DE ESCULTURAS 758

Em porcelana moldada, relevada e pintada, trabalhos europeus do séc. XX. A figura masculina está representada de pé e em vulto perfeito, apoiada
sobre rochedo, segurando com a mão esquerda uma flauta, ladeado por enrolamentos vegetalistas em relevo e cão em pose de salto. Assentes
sobre base circular, ornada frontalmente por fiada concêntrica com perolados em relevo. A figura feminina está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com o braço direito um cesto de flores, apoiado sobre rochedo e com a mão esquerda uma coroa de flores, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e ovelha, assentes sobre base circular, ornada frontalmente por fiada concêntrica com perolados em relevo. Esculturas ricamente
trajadas com roupagem da época. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintadas à mão. Sinais de uso, falta e defeito no término
da flauta da escultura masculina e escultura feminina com um braço partido e colado e pequenos defeitos nalgumas flores.
Alt: 30 cm (Figura masculina)
Alt: 29,5 cm (Figura feminina)

Base Licitação: 50 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 759

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Tabuleiro,
cafeteira, bule de chá, leiteira, açucareiro e coador com base. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados com caneladuras verticais
côncavas, formando um padrão repetitivo, assente sobre bases repuxadas de formato circular. Tampas repuxadas com a mesma decoração com
pomos torneados em forma de pináculos. Bicos recortados em colo de cisne e pegas lisas recortadas e vazadas em voluta. Tabuleiro de formato
circular com a mesma decoração com pegas laterais lisas, recortadas e vazadas em 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 total aprox: 3.833,6 gr.
Alt: 25,5 cm (Cafeteira)
Alt: 19,5 cm (Bule de chá)
Alt: 17 cm (Açucareiro)
Alt: 16 cm (Leiteira)
Alt: 9 cm (Coador com base)
Dim: 3x46 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 1.900 €

CARLOS BARAÇA (SÉC. XX) 760

“ULTIMA CEIA DE CRISTO” – Escultura de grandes dimensões em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico de Barcelos,
trabalho popular português do séc. XX. Assinatura incisa na base “CARLOS BARAÇA”. Sinais de uso.
Dim: 21,5x19x49,5 cm

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24160
https://serralvesantiguidades.com/lote/24023
https://serralvesantiguidades.com/lote/24099
https://serralvesantiguidades.com/lote/24234
https://serralvesantiguidades.com/lote/23329
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SEIS COPOS DE PÉ ALTO 761

Em cristal doble em vários tons, moldado, facetado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Copos ricamente lapidados com motivos
geométricos, intercalados por enrolamentos vegetalistas estilizados, assentes sobre fustes facetados e lapidados com caneladuras transversais com
término em base repuxada de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 20,3 cm

Base Licitação: 75 €

ANTÓNIO MENDES DA SILVA (1903-1987) 762

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando arranjo floral. Obra assinada no canto inferior direito [Mendes da Silva]. Composição cheia
de luz e de cor, tão característico no Mestre Mendes da Silva. Trabalho com moldurada em madeira dourada. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses. [pág.181] // Michael Tannock. [pág.160].
Dim: 49,5x59,2 cm (Óleo)
Dim: 58,5x69 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

PARTE DE SERVIÇO DE JANTAR 763

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica de Gilman & Ctª - Sacavém - Lisboa, trabalhos do séc. XX. Este serviço é
constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Dezasseis (16) pratos ladeiros, dez (10) pratos sopeiros, cinco (5) pratos de
sobremesa, oito (8) pratos doce, oito (8) pratos para pão, uma (1) taça com pegas laterais, duas (2) taças com pega lateral, uma (1) molheira, duas
(2) terrinas bojudas de diversas dimensões e duas (2) travessas de diversas dimensões. Decoração em tons de azul sobre fundo branco dita
“Chorão” com paisagem fluvial com pagodes ladeados por arvoredo exuberante, cercas de jardim, aves, juncos e passadiços com figuras em cenas
do quotidiano oriental. Abas decoradas por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo geométrico. Esta parte de
serviço de jantar é constituída por cinquenta e cinco (55) peças. Sinais de uso e um (1) prato sopeiro com esbeiçadela acentuada no bordo exterior,
um (1) prato de sobremesa com pequena esbeiçadela no vidrado do bordo, dois (2) pratos para pão, com cabelos no vidrado e travessa mais
pequena com pequena esbeiçadela no bordo exterior.
Diâm: 25,3 cm (Prato Ladeiro)
Diâm: 24,8 cm (Prato sopeiro)
Dim: 20x24,5 cm (Terrina maior)
Dim: 13,5x23 cm (Terrina menor)
Dim: 25,7x36,9 cm (Travessa maior)
Dim: 21,5x31,8 cm (Travessa menor)

Base Licitação: 75 €

VIRGEM 764

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho popular português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito
com as mãos postas em oração, assente sobre base em madeira de formato oval, decorada ao centro por cabeça de anjo alado. Enverga túnica
comprida, decorada com motivos florais em tons de castanho sobre fundo azul. Manto sobre os ombros, decorado em tons de azul com faixas a
ouro, caindo em pregas sobrepostas pelas costas. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 50 €

TRAVESSA OITAVADA 765

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular de bordo facetado e de covo
acentuado, decorado em vários tons sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de azul, verde, “rouge de fer” e a ouro da família rosa,
representando ao centro vista de jardim com cerca, patos, motivos de arranjos florais e figuras em cenas do quotidiano. Aba com motivos florais,
enrolamentos vegetalistas e borboletas com término em faixa concêntrica, ornada interiormente com motivos geométricos, intercalados por flores
estilizadas, intercaladas por volutas com términos em enrolamento. Reinado de Quianlong. Sinais de uso, cabelo no vidrado da aba e ínfimas
esbeiçadelas no bordo.
Dim: 22,9x31,2 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23729
https://serralvesantiguidades.com/lote/24541
https://serralvesantiguidades.com/lote/24433
https://serralvesantiguidades.com/lote/24369
https://serralvesantiguidades.com/lote/24434
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JULIÃO SARMENTO (1948 - 2021) 766

“SEM TÍTULO” – Serigrafia a preto e branco sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Julião Sarmento 2000]. Edição limitada de 18
// 150. Obra solta e a necessitar de ser fixada ao passe-partout. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses.
[pág.153] // Michael Tannock. [pág.157].
Dim: 54x69,8 cm (Mancha)
Dim: 63x93,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

ÉMILE JOSEPH CARLIER “MULTIPLO” 767

“SEGREDOS DE AMOR” – Escultura de extrema delicadeza e pormenor em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XX. A figura está
representada recostada e sentada em vulto perfeito sobre rochedo, aparando com a mão direita um cântaro para água e com a esquerda sobre o
peito, encimada no seu ombro direito por putti em posição de segredar. Rosto de traços suaves e de expressão graciosa, ladeado por cabelos
finamente moldados em finas estrias. Traja vestido decotado e cingido á cintura, preso por nó de laçada, caindo em drapeados finamente
elaborados, deixando a descoberto os seus pés. Escultura assinada no verso [Carlier]. Sinais de uso.
Alt: 76,5 cm (Escultura)
Dim: 116,7 cm (Altura total da escultura com a respectiva peanha)
“PEANHA” – Em madeira de nogueira maciça, entalhada e patinada, trabalho do séc. XX. Tampo de formato circular decorado por rebaixe, assente
sobre cintura recortada e entalhada com volutas de movimento ondulado, intercaladas entre si por flores, ladeadas por enrolamentos vegetalistas
com término em pernas de boa curvatura. Sinais de uso.
Alt: 40,2 cm
Diâm: 32 cm

Base Licitação: 400 €

PAR DE JARRAS 768

Em vidro opalino em tons de rosa moldado e pintado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos bojudos, decorados em vários tons sobre fundo
rosa com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, assentes sobre bases de formato circular, pintadas á mão. Sinais de uso e defeito
de fabrico no bordo interior.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 75 €

TRAVESSA DE BORDO OITAVADO 769

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato rectangular ao baixo de covo acentuado,
decorado com ricos esmaltes em tons de “Rouge de fer”, roxo, verde a ouro e da família rosa sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral,
ladeado do friso concêntrico. Aba decorada com motivos florais, interligados entre si por friso concêntrico, sobreposto por flores estilizadas. Reinado
de Qianlong. Sinais de uso, cabelo e restauro no término do bordo interior.
Dim: 4x36x44,5 cm

Base Licitação: 150 €

NOSSA SENHORA DE LOURDES 770

Escultura em vidro fosco moldado e relevado com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito com as mãos postas em oração, assente sobre mundo, decorado com estrelas recortadas e vazadas, término em base repuxada e
moldurada de formato circular. Electrificado. Sinais de uso e escultura com pequenas esbeiçadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 463 gr. (Escultura em vidro com a respectiva monture em prata)
Alt: 12, 5 cm (Escultura)
Dim: 22 cm (Altura total da escultura com a respectiva monture em prata)

Base Licitação: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24528
https://serralvesantiguidades.com/lote/23615
https://serralvesantiguidades.com/lote/24066
https://serralvesantiguidades.com/lote/23325
https://serralvesantiguidades.com/lote/24055
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BERTINO (1928-2014) 771

“HISTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE XII” – Técnica mista sobre papel encorpado, alusivo à história da música clássica, com texto artístico,
dita “letrista”, na superfície pictórica frontal. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [BERTINO // PARIS - 1984]. Verso com as seguintes
inscrições no cartão de protecção: Canto superior esquerdo {N.º 12 // SONT 12 DESSINS}. Por baixo contém um folheto colado sobre o cartão, com
as seguintes inscrições {HISTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE // XII • DOMAINE DE RECHERCHES // MANHEIM ET VIENNE (1760-1800) //
(W. A. MOZART) | Nº 12 | BERTINO // PARIS - 1984 // H-395 – 11.395}. Canto superior direito {BERTINO // PARIS - 1984}.Para ver obras idênticas,
consultar o site: [https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/]. Pintura bem conservada. Trabalho emoldurado.
Dim: 49,7x64,7 cm (Técnica mista)
Dim: 68x83 cm (Moldura)
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 150 €

CANDEEIRO DE TECTO DE QUATRO LUMES 772

Em chapa moldada, recortada e pintada, trabalho artesanal do norte de Portugal do séc. XX. Fuste central de formato tubular, ladeado por volutas
interligadas a quatro (4) braços, encimados por arandelas recortadas e velas em matéria sintética com casquilhos interiores. Fuste, roseta de
suspensão e base, decoradas com folhas de acanto em chapa recortada. Decoração em tons esverdeados, vermelho e dourado, pintado á mão.
Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 72,5 cm
Diâm: 50 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES “TOPAZIO” 773

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fustes cónicos invertidos em forma de balaústre, decorados com caneladuras verticais em relevo de
movimento convexo, formando um padrão repetitivo, ladeados por faixa concêntrica recortada em voluta com flores estilizadas e perolados, assentes
sobre bases circulares repuxadas com a mesma decoração, términos em pés de enrolamento. Fustes encimados ao centro por três braços
estriadosamovíveis com sistema de roscar, sendo dois recortados em voluta, encimados por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas e
friso perolado com términos em arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas, estando os centrais encimados por carrapetas. 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: 2.142,8 gr.
Alt: 45,5 cm
Diâm: 34,5 cm

Base Licitação: 1.200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24533
https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/
https://serralvesantiguidades.com/lote/23770
https://serralvesantiguidades.com/lote/24179
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JÚLIO RESENDE (1917 - 2011) 774

“SEM TÍTULO” – Gravura a negro sobre papel, assinada e datada no canto inferior direito [Resende // 83]. Edição limitada de 37 // 75. Trabalho
emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 46-47] // Michael Tannock. [pág. 59].
Dim: 49x69 cm (Mancha)
Dim: 52x72 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

SECRETÁRIA ESTILO LUIS XV “BUREAU PLAT” 775

Em madeira de mogno maciço, folheado e embutidos em várias madeiras com aplicações em bronze patinado, trabalho francês do séc. XX. Tampo
recortado de formato rectangular ao baixo que acompanha as linhas recortadas da caixa, constituída por três gavetas recortadas, simulando seis,
assente sobre pernas recortadas de boa curvatura. Tampo e gavetas com folhas espinhadas aproveitadas como elementos decorativos. Corpo
profusamente decorado com aplicações em bronze com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso e em bom estado de
conservação.
Dim: 78,5x87,5x141 cm

Base Licitação: 1.000 €

CAIXA PALMIRO 776

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, decorado na frente e verso com
reservas recortadas, ornadas interiormente com motivos de arranjos florais em vários tons sobre fundo branco, ladeadas por faixas concêntricas e
enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo verde, assente sobre base circular. Corpo ladeado por duas pegas recortadas e vazadas em voluta,
ornadas com ramagens e flores em relevo. Corpo encimado por tampa repuxada, decorada com reservas recortadas com motivos de arranjos florais
com término em pega em forma de tronco, ladeada por flores e ramagens em relevo. Pintada à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso,
pequenas faltas e defeitos nas pétalas e nas folhas.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968
Alt: 19,5 cm
Nota: Exemplar idêntico foi vendido no “IV e VI Leilão da Vista Alegre no ano 2000 com o nº 193 e no ano 2003 com o nº 213”.

Base Licitação: 50 €

TRANCELIM 777

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 800, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por
elos recortados e vazados em forma de losangos, decorados interiormente com volutas, unidos entre si por elos ovais e transversais, formando um
desenho repetitivo. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 30,7 gr.
Dim: 206 cm

Base Licitação: 2.150 €

CANECA EM FORMA DE BUSTO “ALEXANDRE HERCULANO” 778

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível a Gaia, trabalho do séc. XIX-XX. Decoração vidrada e policroma em tons de castanho,
verde, rosa e negro sobre fundo branco, representando a cabeça do célebre escritor “Alexandre Herculano”, encimada por coroa de louros. Pega
recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e esbeiçadelas no vidrado.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 100 €

CRUZ PROCESSIONAL 779

Em madeira maciça torneada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX. Cruz constituída por três partes com sistema de encartar, pintada
em vários tons, decorada ao centro e em dupla face pelo Sagrado Coração de Jesus, ladeado por flâmulas entalhadas e douradas com terminais
torneados. Pintada á mão. Sinais de uso, vestígios de xilófagos no torneado central e desgastes acentuados na policromia.
Dim: 189,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24530
https://serralvesantiguidades.com/lote/24463
https://serralvesantiguidades.com/lote/23974
https://serralvesantiguidades.com/lote/24515
https://serralvesantiguidades.com/lote/23332
https://serralvesantiguidades.com/lote/24037
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CENTRO DE MESA DE BORDO RECORTADO 780

Em vidro limão moldado, recortado e relevado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Base recortada de movimento ondulado de centro repuxado com
monture em metal recortado e patinado, encimado por cornecópias ladeadas por enrolamentos vegetalistas estilizados em relevo com términos em
bordo recortado e ondulado. Sinais de uso e possíveis defeitos não detectados.
Alt: 52 cm
Diâm: 27 cm

Base Licitação: 100 €

TABULEIRO DE BORDO ONDULADO 781

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de formato oval, assente sobre pés recortados com términos em enrolamento. Bordo
recortado e vazado, decorado com motivos florais, ladeados por ramagens e enrolamentos vegetalistas. Pegas laterais recortadas e vazadas em
voluta com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto desde 1985-2020.
Peso aprox: 2.099,7 gr.
Dim: 9x26x43,4 cm

Base Licitação: 1.250 €

VELHÔ (1948) 782

“SEM TÍTULO ” – Técnica mista sobre papel marouflé, representando touro sentado de movimento modernista. Obra assinada no lado inferior
direito [VELHÔ]. Trabalho emoldurado.
Dim: 45x33 (Técnica mista)
Dim: 72x60,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

SERVIÇO DE JANTAR PARA DOZE PESSOAS 783

Em porcelana molda e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Este serviço 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, três terrinas de
várias dimensões, cinco (5) travessas de várias dimensões, uma (1) molheira, uma (1) saladeira e uma azeitoneira. Decoração em tons de azul,
negro e a ouro sobre fundo branco, tendo ao centro flores estilizadas, interligadas entre si fiadas onduladas, ladeadas por faixas concêntricas em
dégrdé. Sinais de uso, ínfima esbeiçadela num prato de carne e em dois pratos de sopa, estando estas esbeiçadelas mais acentuadas.
Diâm: 23,6 cm (Prato de carne)
Diâm: 22,7 cm (Prato de sopa)
Dim: 17,5x22x33,5 cm (Terrina maior)
Dim: 12x19x28,5 cm (Terrina menor)
Dim: 24,5x38,8 cm (Travessa maior)
Dim: 18,1x28,3 cm (Travessa menor)

Base Licitação: 120 €

CANDEEIRO DE MESA DE QUATRO LUMES 784

Em cristal translucido moldado, recortado e lapidado, trabalho do séc. XX. Braços recortados em metal de formato arquitectónico, encimados por
placas moldadas e recortadas, fixas entre si por rosetas, encimados por arandelas recortadas e tubos em vidro fosco com términos em casquilhos
interiores que servem de apoio às respectivas lâmpadas. Corpo assente sobre fuste moldado em forma de balaústre, decorado por faixa concêntrica
com padrão geométrico com término em base repuxada com a mesma decoração de formato circular. Corpo decorado por rosetas e pingentes
recortados e lapidados. Electrificado. Sinais de uso, possíveis faltas e defeitos e a necessitar de substituição de instalação eléctrica.
Dim: 57,5x36,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24094
https://serralvesantiguidades.com/lote/24486
https://serralvesantiguidades.com/lote/24543
https://serralvesantiguidades.com/lote/23969
https://serralvesantiguidades.com/lote/23847
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PAR DE CANECAS ANTROPOMÓRFICAS (TOBY JUGS) 785

Em forma de figura masculina e feminina em faiança portuguesa do Norte, moldada e relevada, produção da fábrica da Corticeira - Vila Nova de
Gaia, trabalhos do séc. XX. A figura masculina está representada de pé em vulto perfeito, assente sobre base circular, recostada a um rochedo.
Segura com a mão direita uma garrafa e a esquerda sobre o peito. Apresenta-se ricamente trajado com calças pelos joelhos, deixando a descoberto
as suas pernas e os seus pés, calçados por sapatos ornados por fivelas. Camisa abotoada ornada por laçarote, colete decorado com botões, casaco
e chapéu de aba larga na cabeça. Pega recortada e vazada em forma de tronco. Decoração vidrada e policroma em vários tons. Marca por extenso
“Corticeira - Porto”. A figura feminina está representada de pé em vulto perfeito assente sobre base circular. Segura com a mão esquerda uma
candeia e com a direita cesto e sombrinha. Traja saia comprida sobreposta por avental, deixando antever a pontas dos pés. Enverga camisa
abotoada, decorada por padrão axadrezado, capa sobre as costas e touca na cabeça presa por laço. Pega recortada e vazada em voluta. Marca por
extenso “Corticeira - Porto”. Sinais de uso.
Alt: 39 cm (Figura masculina)
Alt: 40,5 cm (Figura feminina)

Base Licitação: 100 €

FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS 786

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX e XX-XXI. 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 para bolo, doze (12) garfos para peixe, doze (12) facas para peixe, doze (12) colheres de chá e uma (1)
concha de açúcar, doze (12) colheres de café e (1) uma colher de açúcar. Corpos percorridos por finas caneladuras lisas e de movimento convexo,
formando um padrão gomado repetitivo. Sinais de uso.
Contrastes: Águia 833 e Águia 835. Marcas de garantia da prata do toque 0,833/1000 e 0,835/1000, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e
de 1985-2020.
Peso aprox: 6.500 gr.
Dim: 20,3 cm (Garfo de carne)
Dim: 23,7 cm (Faca de carne)
Dim: 19,4 cm (Colher de sopa)

Base Licitação: 3.250 €

ARMÁRIO COPEIRO 787

Em madeira de mogno maciço e folheado com molduras, almofadas e pilastras em madeira de pau-santo, trabalho português do séc. XX. Corpo
superior com cornija saliente moldurada em dégradé, constituído por duas portas almofadadas, ladeadas por pilastras verticais molduradas. Parte
inferior constituída por duas gavetas e duas portas almofadadas e molduradas, utilizadas como elementos decorativos, ladeadas por pilastras
verticais molduradas, assente sobre base moldurada em dégradé com término em pés torneados. Corpo superior e inferior compartimentado por
quatro prateleiras, sendo a prateleira superior engradada, decorada com torneados em forma de balaústre. Dobradiças em ferro e ferragens
recortadas, vazadas e serrilhadas em metal patinado. Sinais de uso.
Dim: 211,5x51x129,5 cm

Base Licitação: 400 €

APITO/PALITEIRO “PORCO” 788

Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, fabrico atribuível à Rosa Ramalho, trabalhopopular português do séc. XX. A
figura está representada de pé em vulto perfeito com as orelhas levantadas e de boca entreaberta. Decoração policroma em vários tons, pintada à
mão. Dorso perfurado para colocação dos respectivos palitos e apito lateral. Escultura não assinada. Sinais de uso e desgastes na policromia.
Dim: 10x8,5x17,4 cm

Base Licitação: 250 €

RELÓGIO DE BOLSO “CORTÉBERT” 789

Caixa dupla em prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 de marca “Cortébert”, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do
verso com trabalho guilhochado, encimada ao centro por cartela lisa de formato circular. Tampa interior com as respectivas marcas de garantia da
prata suíça do toque 0,800, numeração incisa 1121736 e a respectiva marca “Cortébert” e inscrições [Cortebert - Ancre Ligne Droite - 15 Rubis -
Reglage de Precision]. Máquina accionada por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Árabe a negro com
mostrador dos segundo às seis horas e inscrição a negro no topo “Cortebert”. A funcionar. Sinais de uso e cabelos no vidrado do mostrador.
Marcas de garantia da prata Suíça do toque 0,800/1000. Tardy - Poiçons d´Argent, pág. 395.
Diâm: 4,6 cm

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23972
https://serralvesantiguidades.com/lote/24267
https://serralvesantiguidades.com/lote/24089
https://serralvesantiguidades.com/lote/24395
https://serralvesantiguidades.com/lote/24429
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NOSSA SENHORA DAS DORES 790

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a
mão direita sobre o peito e a mão esquerda entreaberta. Rosto de traços bem demarcados e de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente
entalhados. Traja túnica comprida cingida á cintura com movimento de drapeados, véu sobre a cabeça apanho á frente e manto com pontas
pendentes sobre ambos os braços, decorado em tons de negro com faixas a ouro, notando-se um avanço da perna direita. Escultura assente sobre
base em madeira recortada, moldurada e dourada, decorada com esponjados em tons de azul. Sinais de uso, desgastes na policromia, dedos
partidos na mão direita e pequenas faltas e defeitos.
Alt: 39 cm (Escultura)
Dim: 44 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 250 €

ALIANÇA ROTATIVA PARA SENHORA 791

Em ouro branco e amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por aliança de movimento rotativo, percorrida por fiada de movimento ondulado, cravejada no seu total com cinquenta (50) diamantes 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 0,800/1000, usada na contrastaria de Lisboa de 1985-2020.
Peso total aprox: 14,1 gr.
Med: 16

Base Licitação: 900 €

INVULGAR PANDEIRETA COM PINTURA NA PELE DE CARNEIRA DO SÉC. XIX 792

“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)
“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)

Base Licitação: 250 €

PRATO DE BORDO RECORTADO 793

Em faiança possivelmente portuguesa, fabrico atribuível ao Norte, trabalho do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado,
decorado em tons verde, amarelo, negro e vinoso, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por faixa
concêntrica perolada, encimada por friso de movimento ondulado com folhas. Sinais de uso.
Diâm: 34,2 cm

Base Licitação: 120 €

COFRE 794

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: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24165
https://serralvesantiguidades.com/lote/24276
https://serralvesantiguidades.com/lote/24440
https://serralvesantiguidades.com/lote/24132
https://serralvesantiguidades.com/lote/24552
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TABULEIRO DE BORDO RECORTADO 795

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval de covo acentuado. Aba decorada com motivos florais em relevo,
ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas com término em bordo recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/1000, usada na contrastaria do Porto desde 1985-2020.
Peso aprox: 2.690,5 gr.
Dim: 5,5x42x54,5 cm

Base Licitação: 1.600 €

PALITEIRO “JOSÉ REDONDO” 796

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando o trombone com ambas as mãos. Enverga fato, camisa com laçarote e chapéu de aba larga sobre a cabeça. Decoração policroma em
vários tons sobre fundo branco e complementos a ouro mate, pintada á mão. Vestígios de marca no verso em tons de verde. Sinais de uso.
Sem marca (1881-1921).
Alt: 10,5 cm
Nota: Outros exemplares idênticos foram vendidos nos “III - IV - V - VIII - IX e X - 1999 - 2000 - 2002 - 2007 - 2009 e 2011”, com os números 193 -
155 - 136 - 148 - 148 e 134.

Base Licitação: 80 €

COLAR DE CONTAS DE SENHORA 797

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 quarenta e quatro (44) bolas recortadas e vazadas, decoradas com caneladuras verticais recortadas com interior em dégradé, ladeadas ao
centro por fiadas concêntricas de movimento encordoado. 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: 69,8 gr.
Compr: 61 cm

Base Licitação: 3.800 €

BERTINO (1928-2014) 798

“PEROTIN” – Escultura em cerâmica moldada, recortada, vidrada e pintada, trabalho francês do séc. XX. Interessante e rara escultura de feições
modernistas, com estrutura de formato rectangular ao baixo, encimado artisticamente por diversas letras recortadas com o nome do compositor e
músico genial francês “Perotin”, da escola de Notre-Dame. Decoração vidrada e escorrida em tons de verde-claro, verde-escuro e ocre. Escultura
assinada no verso da base pelo cunho do artista [BERTINO // PARIS 1976 // A – 821 – 4842]. Canto superior direito com as impressões digitais do
artista inseridas em papel, colado à base de cerâmica não vidrada. Para ver obras idênticas, consultar o site:
[https://gulbenkian.pt/cam/artist/bertino/]. Escultura bem conservada.
Dim: 21x35x42 cm
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 200 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24487
https://serralvesantiguidades.com/lote/24385
https://serralvesantiguidades.com/lote/24418
https://serralvesantiguidades.com/lote/24536
https://gulbenkian.pt/cam/artist/bertino/
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PARTE DE FAQUEIRO “DAUM” 799

Pegas em pasta de vidro em tons de verde e roxo com terminais em metal prateado, fabrico da “Daum”, comercializado pela célebre casa “Siècle -
Paris”, modelo Nature, trabalhos do séc. XX. Esta parte de faqueiro é constituída pelas seguintes peças que passamos a descrever: Seis (6) garfos
de carne, seis (6) facas de carne, seis (6) colheres de sopa e doze (12) colheres de sobremesa. Pegas recortadas em pasta de vidro moldado e
relevado, decoradas com motivos estilizamos com terminais em metal prateado. Esta parte de faqueiro é constituída por trinta peças (30) peças.
Talheres com marcas incisas “Daum”. Sinais de uso e pega de um dos garfos partida e colada.
Dim: 21,5 cm (Garfo de carne)
Dim: 24,3 cm (Faca de carne)
Dim: 21,2 cm (Colher de sopa)
Nota: Este faqueiro nunca foi utilizado.

Base Licitação: 100 €

VITRINA 800

Em madeira de mogno maciço, faixeado, recortado e moldurado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto com
cimalha recortada e finamente moldurada que acompanha as linhas da caixa, constituída por uma porta frontal envidraçada, ladeada por moldura em
esquadria, assente sobre base de linhas direitas e de cantos facetados com uma gaveta frontal recortada com términos em pés moldurados. Interior
com uma gaveta e quatro prateleiras. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 217x48,5x105 cm

Base Licitação: 400 €

CANDEEIRO DE TECTO DE CINCO LUMES 801

Em cristal moldado, recortado e lapidado, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. Fuste central em metal de formato tubular, encimado
por várias peças balaustradas e taças recortadas, lapidadas e invertidas, ladeado por cinco (5) braços recortados em forma de (S), encimados por
arandelas recortadas e velas em matéria sintética com casquilhos interiores. Base decorada por taça fosca e repuxada, ornada com pingentes com
término em pinha de roscar. Braços intercalados por bengalas com términos em enrolamento, decoradas com caneladuras oblíquas, interligadas
entre si por fiadas com pedraria lapidada e pingentes. Electrificado. Sinais de uso e possíveis faltas e defeitos não detectadas.
Alt: 81 cm
Diâm: 73 cm

Base Licitação: 200 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 802

“PERU - APITO/PALITEIRO” – Escultura em barro de monocozedura, moldado, relevado e pintado, trabalho popular português do séc. XX. A figura
está representada de pé em vulto perfeito em pose de galanteio com apito frontal, assente sobre base circular. Asas perfuradas para colocação dos
respectivos palitos. Decoração desvidrada e policroma em vários tons, pintada á mão. Escultura não assinada. Sinais de uso e desgastes na
policromia.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 750 €

RELÓGIO DE BOLSO “INTERNATIONAL WATCH Cº” 803

Em metal prateado de marca “International watch cº - Schaffhausen”, trabalho suíço do séc. XX. Caixa lisa sem decoração. Máquina de movimento
mecânico accionado por corda manual. Mostrador prateado com numeração Árabe e estilizada com mostrador dos segundos às seis horas e
inscrição no topo “International watch cº - Schaffhausen”. A funcionar. Sinais de uso.
Diâm: 4,7 cm

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23884
https://serralvesantiguidades.com/lote/24462
https://serralvesantiguidades.com/lote/23845
https://serralvesantiguidades.com/lote/24392
https://serralvesantiguidades.com/lote/24430
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COLECÇÃO DE MOEDAS ITALIANAS EM ALUMÍNIO E OURO 804

EDIÇÃO COMEMORATIVA AO ANO SANTO • PIO XII • 1950 • VATICANO • ROMA.
COLECÇÃO CONSTITUÍDA POR {QUATRO MOEDAS EM ALUMÍNIO}, COM O VALOR FACIAL DE: 1 LIRA - 2 LIRAS - 5 LIRAS - 10 LIRAS &
{UMA MOEDA EM OURO}, COM O VALOR FACIAL DE 100 LIRAS.
ANVERSO NAS QUATRO MOEDAS EM ALUMÍNIO: No campo, ao centro em relevo: Busto de Pio XII, voltados para a direita e para a esquerda.
Na orla a inscrição: •PIVS•XII•P•MAX•A•IVB•MCML•
REVERSO NAS QUATRO MOEDAS EM ALUMÍNIO: No campo, ao centro em relevo: Figuras do conclave e papa perante a Porta Santa. Dos lados
da Porta Santa, ao centro o valor facial: L•1 - L•2 - L•5 - L•10. Na orla a inscrição: STATO•DELLA•CITTA’•DEL•VATICANO.
Metal: Alumínio
Formato: Circulares
Bordos: Serrilhados/lisos
Estado: BMC
Diâmetro: 21/24/27/29 mm
Estado: BMC
ANVERSO NA MOEDA EM OURO: No campo, ao centro em relevo: Busto de Pio XII, voltado à esquerda. Por baixo: Giampaoli, gravador. Na orla a
inscrição: •PIVS•XII•P•MAX•A•IVB•MCML•
ANVERSO NA MOEDA EM OURO: No campo, ao centro em relevo: Figuras do conclave e papa perante a Porta Santa. Por baixo a valor facial: L•
100. Na orla superior a inscrição: STATO•DELLA•CITTA’•DEL•VATICANO. Exemplares inseridos em carteira original cartonada, ligeiramente
cansada.
Metal: Ouro
Bordo: Serrilhado
Estado: Bela
Diâmetro: 20 mm
Toque: 900 ‰
Peso: 5,2 gr.

Base Licitação: 150 €

BERTINO (1928-2014) 805

“LES NEUF MUSES” – Óleo sobre tela de consideráveis dimensões, alusivo às nove musas, com texto escrito em francês na superfície pictórica
frontal, desde a Calíope que foi a primeira das nove musas e musa da poesia épica até à nona musa “Urania”, musa da astronomia e astrologia.
Obra assinada e datada no canto inferior direito [BERTINO // PARIS-1987]. Verso da tela com as seguintes inscrições, pelo cunho do artista. Canto
superior esquerdo {BERTINO // PARIS-1987 // J-160 – 13.13.160}. Canto superior direito {LES NEUF // MUSES}. Por baixo as impressões digitais
do artista inseridas em papel, colado à tela. Para ver esta obra ou outras idênticas, consultar o site: [https://www.circuloarturbual.pt/portfolio/bertino/].
Pintura bem conservada. Trabalho não emoldurado.
Dim: 130x97 cm
Nota: Bertino Cordeiro do Nascimento – Pintor e escultor português, radicado em França. Nasceu no Porto em 1928. Bertino cedo revelou a sua
inclinação para as artes plásticas, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao longo da sua vida, participou em numerosas exposições
individuais e colectivas, em particular com o grupo letrista, no qual se inclui parte significativa do seu trabalho artístico. Para além da pintura, praticou
também a escultura  (de madeira e argila), montagens (objectos) e criou instalações. Em maio de 1958, expôs no Salão do Turismo, em Coimbra.
No ano seguinte, Bertino muda-se para Paris, cidade onde viverá até ao fim dos seus dias. Com o objectivo de revelar talentos em ascensão, em
Junho de 1960, o Secretariado Nacional de Informação organiza o II Salão dos Novíssimos, em Lisboa. Ao lado de Bertino, são também convidados
a expor Ângelo de Sousa, António de Assunção Sampaio, António Quadros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, Irene Vilar, Mário
Eloy, entre outros. Em 1968, expôs com Manuel Cargaleiro na Casa de Portugal, em Paris. Em 1969, na Galeria Interforma, em Lisboa, na
exposição intitulada “Relevos”. Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, Bertino foi um dos convidados para a mostra “10 ans d'art
portugais à Paris, 1960-1970”, patente no Centro Cultural Português da capital francesa, entre Abril e Junho de 1971. Cargaleiro, José Escada, Júlio
Pomar, Lourdes Castro, NadirAfonso e René Bértholo foram outros dos convidados para esta colectiva. Em Novembro de 1975, em Lisboa,
a Sociedade Nacional de Belas Artes acolheu a exposição “Levantamento da arte do século XX no Porto”. Bertino marcou presença, ao lado
de Alberto Carneiro, Álvaro Lapa, Amadeo de Souza-Cardoso, António Cruz, Armando Alves, Augusto Gomes, Dordio
Gomes, Emerenciano, Fernando Lanhas, Nadir Afonso, Salvador Barata Feyo, Zulmiro de Carvalho, entre outros. Em 1978, Bertino expôs
individualmente no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, sob o título “La musique classique: peintures,
sculptures”. A Companhia de Seguros Império, em Paris, acolhe “Bertino: peintre et sculpteur de la musique classique”. Em 1992, o Convento dos
Cardais, em Lisboa, acolheu a “Exposição táctil” reunindo obras de Bertino e Ana Jotta, António Duarte, Jaime Azinheira, Jorge Barradas, José
Aurélio e outros. Em 2009, na Casa de Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, realizou a mais completa exposição de Bertino,
centrada na literatura mundial, sob o título “De Sócrates a Tolstoi”. Bertino faleceu em Paris, em 2014, sendo o seu corpo cremado no cemitério do
Père-Lachaise. Várias das suas obras integram hoje as colecções do Museu Calouste Gulbenkian. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores
Portugueses. [pág. 410] // Michael Tannock. [pág.48].

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24398
https://serralvesantiguidades.com/lote/24531
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ANEL DE SENHORA 806

Em ouro branco contrastado (14 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Aro
liso, encimado por mesa recortada e vazada em forma de flor, cravejada no seu total com cento e setenta e seis (176) diamantes em talhe de
baguete.
Sinais de uso.
Contraste: Andorinha - Vidal 4096. Marca de garantia do ouro do toque de 0,585/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na
contrastaria de Lisboa desde 1985-2020.
Peso total aprox: 9,9 gr.
Med: 15

Base Licitação: 900 €

PRATO DE SUSPENSÃO BATTISTINI 807

Em faiança portuguesa moldada, produção da fábrica da Battistini de Maria de Portugal - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de
covo pouco acentuado, ricamente decorado em vários tons e a vinoso sobre fundo azul com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas
estilizados, ladeados por duplo friso concêntrico. Aba decorada com flores estilizadas sobre fundo verde, intercaladas entre si por enrolamentos
vegetalistas e volutas. Marcado por extenso no verso [F.ça Battistini de Maria de Portugal]. Por baixo a assinatura do pintor por monograma [JR].
Sinais de uso e excelente estado de conservação.
Diâm: 43,2 cm

Base Licitação: 180 €

RINOCERONTE 808

Em prata portuguesa e ovo de avestruz, trabalho do séc. XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de observação.
Decoração realista. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925/100, usada na contrastaria de Lisboa a partir de 2021.
Peso total aprox: 960,3 gr.
Dim: 17x12x25 cm

Base Licitação: 1.800 €

ÂNFORA 809

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado em tons cinza e azul sobre
fundo branco, tendo na frente e verso figuras femininas em pose de dança, ladeadas por ramagens a ouro, assente sobre brase repuxada e
moldurada em dégradé de formato circular com término em quadra. Topo repuxado com término em gargalo bojudo, decorado por caneladuras
verticais de formato ovalado, ladeado por pegas recortadas e vazadas em voluta. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e cabelo no vidrado.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 40,5 cm

Base Licitação: 80 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO “ESTILO ARTE-DECO” 810

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever:
Tabuleiro, cafeteira, bule de chá, leiteira e açucareiro. Corpos lisos e facetados de formato geométrico, assentes sobre bases facetadas e
molduradas em dégradé. Pegas laterais em madeira maciça recortada e patinada, decoradas com caneladuras embutidas em prata. Pomos das
tampas em madeira maciça facetada e patinada. Tabuleiro liso de formato circular e de covo acentuado com pegas recortadas e vazadas em voluta
em madeira maciça patinada. 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 total aprox: 4.907,7 gr.
Alt: 20,5 cm (Cafeteira)
Alt: 18 cm (Bule de chá)
Alt: 13 cm (Açucareiro)
Alt: 10 cm (Leiteira)
Diâm: 44,5 cm

Base Licitação: 2.850 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24312
https://serralvesantiguidades.com/lote/24443
https://serralvesantiguidades.com/lote/24479
https://serralvesantiguidades.com/lote/23954
https://serralvesantiguidades.com/lote/24224
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MOBILIA DE ESCRITÓRIO 811

Em madeira maciça de pau-santo com partes torneadas, entalhadas e patinadas a negro, trabalhos portugueses 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 onze
gavetas e um (1) cadeirão de braços. Decoração dita de torcidos e tremidos com ferragens em latão recortado, vazado e serrilhado com volutas e
enrolamentos. Sinais de uso, tampo e montantes interiores da base com vestígios de xilófagos.
Dim: 203,5x48,5x134,5 cm (Estante livreira)
Dim: 79,5x75x141,5 cm (Secretária)
Dim: cm 125,5x53x58,5 cm (Cadeirão de braços)

Base Licitação: 300 €

GARGANTINHA 812

Em ouro branco contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI. Centro
em forma de laço, ladeado por pingentes, volutas recortadas e vazadas em forma de meia-lua, encimadas por caneladuras transversais e ovais,
interligadas a correntes constituídas por elos interligados entre si com termino em fecho liso de formato rectangular. Corpo ricamente decorado e
cravejado aproximadamente com trezentos e setenta e três (373) diamantes em talhe de brilhante, tendo trezentos e sessenta e um (361) cerca de
0,01 (ct) cada e doze (12) com cerca de 0,05 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Andorina em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750/1000, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 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: 64,6 gr.
Dim: 10x11 (Medalhão)
Dim: 21,5 cm (Altura total do colar e respectivo medalhão)

Base Licitação: 7.500 €

IMPORTANTE E RARO MAPA DO REINO DE PORTUGAL (SÉC. XVII) 813

FREDERICK DE WIT – TABULA // PORTUGALLIÆ // ET ALGARBIA. DENO EDITA A F. DE WIT. T?Amsterdam, bÿ Frederick de Wit. Inde
Kalverstraet bÿ de Dam. Inde witte Paskaert. Gravura aberta a buril em chapa de cobre sobre papel em tons negros com partes aguareladas em
vários tons, trabalho produzido na Holanda - Amesterdão. Belo e importante mapa seiscentista do Reino de Portugal, englobando partes da
Andaluzia, Castela e Astúrias do Reino de Espanha, ornado com o título inserido em cartela emoldurada na parte inferior ao centro, ricamente
ornamentado e aguarelado na parte superior com as Armas Reais Portuguesas e as Armas de Castela, ladeado por fidalgos da Corte, soldados
conversando e fazendo manutenção às suas armas da época. Do lado direito uma cartela emoldurada aguarelada de formato rectangular ao baixo
com a escala gráfica “Milliaria Germanica”, ricamente encimada com dois putis e a seu lado um cartógrafo com compasso e fio-de-prumo. Parte
superior do mapa com a inscrição ao centro {OCEANVS OCIDENTALIS}, ladeado com naus, alusivas às viagens marítimas e seus descobrimentos.
Mapa encontra-se orientado a oeste. Exemplar com pequenos defeitos, mas bem conservado para a época. Trabalho emoldurado. INVULGAR E
RARO MAPA.
Dim: 49x58 cm (Mapa)
Dim: 67,3x75 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

SÃO JOSÉ COM MENINO JESUS 814

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada com resplendores em prata sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. A
figura está representada de pé em vulto perfeito, apoiado sobre vara, segurando o Menino Jesus com ambas as mãos. Rosto de traços bem
demarcados de expressão graciosa com cabelos e barbas finamente entalhadas. Traja túnica comprida em tons de azul, decorada por faixas com
enrolamentos vegetalistas a ouro, encimadas por pedraria em vários tons. Manto comprido trespassado á frente em tons de castanho e bege com a
mesma decoração, notando-se um avanço da perna direita, deixando a descoberto os seus pés calçados por sandálias, assente sobre base
rectangular em madeira de cantos facetados, decorada em tons de verde com marmoreados em tons de castanho, encimada por tronco. O menino
jesus está representado de pé em vulto perfeito com as pernas cruzadas e de braços abertos em posição de abençoar. Rosto de traços bem
demarcados e de expressão graciosa com os cabelos finamente entalhados, resultando em caracóis harmoniosamente elaborados. Traja túnica
comprida, decorada com motivos florais a ouro sobre fundo branco, Cabeças encimadas por resplendores flamejantes em prata. Sinais deuso,
dedos das mãos do menino jesus com faltas e defeitos.
Resplendores 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: 51,2 gr. (Resplendores)
Dim: 11,5x13.4 cm (Resplendor do São José)
Dim: 8x8,5 cm (Resplendor do Menino Jesus)
Alt: 76,5 cm (Escultura)
Dim: 85 cm (Altura total da escultura com o respectivo resplendor)

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24014
https://serralvesantiguidades.com/lote/24342
https://serralvesantiguidades.com/lote/24539
https://serralvesantiguidades.com/lote/23926
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BARRETINA COM PARTE DE FAQUEIRO EM PRATA DO SÉC. XVIII-XIX 815

“BARRETINA” – Em madeira maciça de vinhático com partes recortadas, molduradas e torneadas, trabalho português do séc. XVIII-XIX. Corpo de
linhas direitas com pilastras recortadas de movimento convexo com tampa de movimento ascendente e descendente, assente sobre base moldurada
com términos em pés torneados. Interior lacado em tons de vermelho e a ouro, decorado no interior da tampa com arranjo floral ladeado por faixa
concêntrica. Ferragem em latão e metal patinado. Sinais de uso e pequenos defeitos.
“FAQUEIRO” – Em prata portuguesa com diversos contrastes, trabalhos do séc. XVIII e XIX. Este faqueiro é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: Doze (12) facas de carne ditas “Cabos de pistola”, doze (12) garfos de carne, seis (6) colheres de sopa e um (1) trinchante
de carne, ditas “Cabos de pistola”. Corpos recortados e percorridos por finas molduras com términos em concheados. Sinais de uso, desgastes
acentuados e colheres de chá omissas.
{Quatro (4) garfos de carne e sete (7) colheres de sopa} – Contraste: Lisboa Coroa - Moitinho de Almeida - L-26 - Contraste da prata de
ensaiador de Lisboa não identificado, do toque mínimo de 0,750/1000, datável de c. 1750 - c. 1770. Marca de Ourives de Lisboa - “MANUEL
ROQUE FERRÃO”, citado entre 1757-1759 - Moitinho de Almeida - L-249 - Variante da marca anterior, conhecida com contrastes L-24, L-25, L-26,
L-27 e L-29, bem como com marca de toque L-55 de 1720.
{Cinco (5) garfos de carne e duas (2) colheres de sopa} – Contraste: Lisboa Coroa - Moitinho de Almeida - L-40 - Contraste da prata de ensaiador
de Lisboa não identificado, do toque mínimo de 0,750/1000, datável de c. 1822-1843. Marca de Ourives de Lisboa - Moitinho de Almeida - L-378 -
Atribuível a “JOÃO RAMOS ORTIZ” com registo em 1810.02.12 mas já citado em 1809, conhecida com contrastes L-35, L-36, L-37, L-38, L-39, L-40,
L-41, L-42 e L-43, bem como com marca de título L-58, datável de 1810 - c.1879.
{Três (3) garfos de carne e três (3) colheres de sopa} – Contraste: Coimbra Coroa - Moitinho de Almeida - C-2 - Contraste da prata e ensaiador de
Coimbra, do toque mínimo de 0,750/1000, datável do séc. XVII - princípio do século XVIII. Marca de Ourives não identificado.
{Sete (7) facas}, só com marcas de ourives desconhecido de Coimbra e {cinco (5) facas}, sem marcas de garantia do toque mínimo de 0,750/1000
– Aoabrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
{Um (1) trinchante}, sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 1.945,7 gr.
Dim: 22,7 cm (Faca de carne)
Dim: 16 cm (Garfo de carne)
Dim: 17,2 cm (Colher de Sopa)

Base Licitação: 1.000 €

BACIA DE ÁGUA-ÀS-MÃOS D. JOÃO V 816

Em prata portuguesa, sem marcas de contrastaria, trabalho da primeira metade do séc. XVIII. Corpo parcialmente liso de formato oval e de covo
acentuado, decorado no bordo por caneladuras verticais largas de topo recortado. Aba decorada por faixa concêntrica com concheados gravados,
intercalados por volutas encimadas por flores, reservas com motivos geométricos e enrolamentos vegetalistas. Bordo recortado e moldurado,
decorado com concheados em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Verso com inscrição com tinta da época “Olleiros”.
Sinais de uso, pequenas amolgadelas e desgastes.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 1.698 gr.
Dim: 5x40,5x56,5 cm

Base Licitação: 1.500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23850
https://serralvesantiguidades.com/lote/24177
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO E UMA DE MOSCATEL DO DOURO 817

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DE SANTA EUFÊMIA - PORTO - FINE WHITE” de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade Vitivinícola - Quinta Santa Eufémia, Ld.ª - Parada do Bispo - Douro.
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 vinho do Porto “PORTO - MESÃO - TAWNY” de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Adega Cooperativa de Mesão Frio, C.R.L. - Mesão Frio - Portugal - Produto de Portugal. 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 vinho Moscatel “ENCOSTAS DO PESO - MOSCATEL DO DOURO” de 375 cl, com um grau de alcoolémia de 18% Vol.
Produzido e engarrafado por: Caves do Vale do Rôdo, C.R.L. - Peso da Régua - Portugal, para: Réccua - Vinhos S.A - Produto de Portugal. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DO DOURO 818

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CABEÇA DE BURRO DE 1982”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Engarrafado na origem por: Caves Vale do Rodo - Product 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: Medalha de ouro no VII Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados. Rótulo com pequenas faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do
recomendável.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CARVALHO RIBEIRO & FERREIRA - DOURO - RESERVA DE 1985”, de
750 ml, com um grau de alcoolémia de 11,5% Vol. Engarrafado por: Carvalho, Ribeiro & Ferreira Lda. - Lisboa - Produce of Portugal. Exemplar 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 ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY 819

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “ LONG JOHN - SPECIAL RESERVE - FINEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended & Bottled in Scotland - Long John Distilleries, Dumbarton -
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: 5 €

AGUARDENTE VELHA DE 1 LITRO 820

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE - 1920”, de 1 L, com grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho.
Produzida e engarrafada por: Carvalho, Ribeiro & Ferreira Ld.ª - Lisboa - Produce of Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação, pequenos defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO ESPUMANTE 821

Uma (1) garrafa de vinho espumante “LORIDOS - BRANCO DE BRANCAS - EXTRA BRUTO - CHARDONNAY”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 13% Vol. Preparado no Bombarral por: JP. Vinhos, S.A. - Azeitão - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23920
https://serralvesantiguidades.com/lote/23121
https://serralvesantiguidades.com/lote/23374
https://serralvesantiguidades.com/lote/23106
https://serralvesantiguidades.com/lote/23430
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 822

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN - FOUNDER RESERVE”, de 37,5 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sandeman & Cª - S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção
de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 10 YEARS OLD - TAWNY PORT”, de 37,5 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Bottled in Oporto by: Quinta and Vineyard Bottlers - Vinhos S.A - Vila Nova de Gaia - Portugal. 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 vinho do Porto “MESSIAS PORT TAWNY”, de 37,5 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled by: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - 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.

Base Licitação: 5 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 823

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “HERDADE DO PESO - ALENTEJO COLHEITA 2009”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos S.A. - 4430-809 - Portugal - 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: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 824

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRAND MACNISH - IMPORTED SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80 de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Robert Macnish & Cº, Ltd - Glasgow - Scotland - Product of Scotland. Exemplar no seu
estado original com rolha em chapa e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

BRANDY ESPANHOL 825

Uma (1) garrafa de brandy “GRAN RESERVA - TORRES 10 ANOS - RESERVA VSOP - IMPERIAL BRANDY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Destilado y Embotellado por: Miguel Torres S.A. - Comercio, 22 - 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.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE CHAMPAGNE 826

Uma (1) garrafa de champagne “NICOLAS FEUILLATTE - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par le CV
- Champagne Nicolas Feuillatte - Chouilly - France - Produit de France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia
omisso e caixa original de formato tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 827

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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23433
https://serralvesantiguidades.com/lote/23434
https://serralvesantiguidades.com/lote/23110
https://serralvesantiguidades.com/lote/23292
https://serralvesantiguidades.com/lote/23427
https://serralvesantiguidades.com/lote/23683
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GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 828

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

DUAS GARRAFAS DE SCOTCH WHISKY 829

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 em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
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, Aged And Blended in Scotland by: Joseph E. Seagram & Sons - Aberden - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

BRANDY 830

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 & Cº 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.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

INVULGAR COGNAC 831

Uma (1) garrafa de cognac “COURVOISIER - THE BRANDY OF NAPOLEON - COGNAC - VSOP - FINE CHAMPAGNE”, dos anos 80, de 0,70 L,
com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Courvoisier Ltd - 16200 - Jarnac -
France - Produce of France. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo parcialmente
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 832

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CRUZ – SPECIAL RESERVE” de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado por: Gran Cruz Porto - Sociedade. Comercial de Vinhos, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - 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: 5 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DE TRÁS-OS-MONTES 833

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região de Trás-os-Montes “ARTISTAS TRANSMONTANOS - V.Q.P.R.D. - VALPAÇOS - COLHEITA DE
2001 - RÓTULO DO MESTRE NADIR AFONSO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Adega
Cooperativa de Valpaços - Bairro do Bonito 5430-429 - Valpaços. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa
original em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com fecho parcialmente omisso. Medalha de bronze wine Masters Challange no ano de lançamento, 2001.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23314
https://serralvesantiguidades.com/lote/23909
https://serralvesantiguidades.com/lote/23108
https://serralvesantiguidades.com/lote/23117
https://serralvesantiguidades.com/lote/23918
https://serralvesantiguidades.com/lote/23304
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 834

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WILLIAM LAWSON´S - 12 YEARS OLD - SCOTTISH GOLD - FINEST BLENDED”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured and Bottled in Scotland By: William Lawson Distillers Ltd. -
Coatbrigde And Macduff - Scotland. Exemplar 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.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE 835

Uma (1) garrafa de aguardente “COUTADA - AGUARDENTE VSOP - RESERVA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecida em cascos de
carvalho. Reservas Seleccionadas de Aguardente - Garantia Coutada - Engf. Pelo Sócio nº 1819 do GAV - Dist. Irmãos Costa Dias - Comercio &
Industria S.A.R.L. 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: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 836

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA WINE - OLD MALMESEY”, sweet - doce de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Araújo, Henriques & Cª - Funchal - Madeira - Produce 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 €

VINHO DO PORTO 837

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DELAFORCE - FINE OLD INVALID PORT”, tinto - meio-doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Delaforce Sons & CA - Vinhos S.A.R.L. - Oporto. 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 VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 838

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região da Bairrada “FREI JOÃO - COLHEITA DE 1990”, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de 12%
Vol. Da colheita de 1990 foi feita esta reserva numerada de 120.000 garrafas e 6.200 magnuns, sendo esta o Nº 2122. Produzido e engarrafado por:
Caves de São João - Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos, Ld.ª - São João de Anadia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar numerado 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 do verso em forma de folha do diário da república com o extracto da Portaria nº 709-A / 79 que oficializou a Região demarcada da
Bairrada - Caves São João.

Base Licitação: 10 €

INVULGAR WHISKY ANGOLANO 839

Uma (1) garrafa de Whisky Angolano “CÁUOLA - WHISKY ESPECIAL”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Destilado, envelhecido e engarrafado em Angola por: Sociedade de Bebidas Espirituosas do Lobito Lda. Exemplar invulgar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia parcialmente omisso. 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/23908
https://serralvesantiguidades.com/lote/23109
https://serralvesantiguidades.com/lote/23700
https://serralvesantiguidades.com/lote/23083
https://serralvesantiguidades.com/lote/23445
https://serralvesantiguidades.com/lote/23369
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AGUARDENTE DE 1 LITRO 840

Uma (1) garrafa de aguardente “MESSIAS - FINE EAU DE VIE * * * * * * - MEDALHA DE PRATA”, possivelmente dos anos 80, de 1 L, sem grau de
alcoolémia, envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias - S.A.R.L –
Mealhada - 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: Rótulo com ínfimos defeitos e nível abaixo do recomendável. Esta aguardente foi produzida com vinhos escolhidos da Quinta do Tojal, situada
no coração da Bairrada.

Base Licitação: 10 €

VINHO DE MOSCATEL DE SETUBAL 841

Uma (1) garrafa de vinho moscatel “MOSCATEL DE SETUBAL D.O.C - CASA AGRÍCOLA - HORÁCIO SIMÕES - 2004”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 17% Vol. Produzido e engarrafado por: Horácio dos Reis Simões - Quinta do Anjo - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 842

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CRUZ - SPECIAL RESERVE”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado por: Gran Cruz Porto - Sociedade. Comercial de Vinhos, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular 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: 5 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 843

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia -Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 844

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “WILLIAM LAWSON´S - 12 YEARS OLD - SCOTTISH GOLD - FINEST BLENDED”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured and Bottled in Scotland By: William Lawson´s Distillers Ltd. -
Coatbrigde And Macduff - Scotland. Exemplar 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 €

AGUARDENTE PREPARADA 845

Uma (1) garrafa de aguardente preparada “ALTA VINEA - AGUARDENTE PREPARADA”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Dom Silvano (Vinhos) Lda. - 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23084
https://serralvesantiguidades.com/lote/23425
https://serralvesantiguidades.com/lote/23392
https://serralvesantiguidades.com/lote/23311
https://serralvesantiguidades.com/lote/23361
https://serralvesantiguidades.com/lote/23690
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VINHO ESPUMANTE DE 3 LITROS 846

Uma (1) garrafa de vinho espumante “VALDARCOS - SUPERIOR RESERVA BRUTO 1996 - MILENIUM 1999/2000”, de 3 L, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves Valdarcos, Ld.ª - Anadia - Portugal - Produce Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DA MADEIRA 847

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA WINE - OLD MALMESEY”, doce de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Araújo, Henriques & Cª - Funchal - Madeira - Produce 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 848

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - FUNDADOR - TAWNY”, de 0,75 L, 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. - Vila Nova de
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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “OFFLEY - PORTO TAWNY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Engarrafado por: Forrester & Cª. S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia e caixa original. 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 de uma das garrafas com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 849

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “PORTAL - COLHEITA DE 2007”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
14% Vol. Produzido e engarrafado por: Quinta do Portal, S.A. - 4202-801 - Porto - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “INQUIETO - RESERVA DE 2010”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Douro Prime Ld.ª - Porto - 4200-298 - Portugal - 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 €

CAIXA COM DUAS MINIATURA DE WHISKY DE MALT “GLENFIDDICH” 850

Uma (1) miniatura de whisky de malt “GLENFIDDICH - ANCIENT RESERVE SINGLE MALT 18 YEARS OLD”, de 5 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled at the Glenfiddich distillery - William Grant & Sons Limited - Dufftown,
Banffshire, Scotland. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) miniatura de whisky de malt “GLENFIDDICH - SOLERA RESERVE SINGLE MALT 15 YEARS OLD”, de 5 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled at the Glenfiddich distillery - Dufftown, Banffshire, Scotland.
Exemplares no seu estado original com rolhas metálicas, selos de garantia e caixa em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Caixa com picos de corrosão.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23432
https://serralvesantiguidades.com/lote/23699
https://serralvesantiguidades.com/lote/23418
https://serralvesantiguidades.com/lote/23441
https://serralvesantiguidades.com/lote/23421
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BRANDY ESPANHOL 851

Uma (1) garrafa de brandy “GRAN RESERVA - TORRES 10 ANOS - RESERVA VSOP - IMPERIAL BRANDY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Destilado y Embotellado por: Miguel Torres S.A. - Comercio, 22 - 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.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO MOSCATEL 852

Duas (2) garrafas de vinho moscatel da Região demarcada do Douro “DOURO - VINHOS MOSCATEL”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
19% e 22% Vol. Engarrafado por: Adega Cooperativa de Alijó - Product of Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e
selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 853

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO INFANTADO - RUBY SUPERIOR”, de 0,75 l, com um grau de alcoolémia de 19,5%. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido, seleccionado e engarrafado na: Quinta do Infantado - Vinhos do Produtor, Ld.ª - João Lopes Roseira Herdeiros -
Gontelho - Covas - Alto Douro - Produce of Portugal. Exemplar numerado no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO - TAWNY - RESERVA ESPECIAL DE IRMÃOS CALATRAVA - S. JOÃO DA MADEIRA”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na Região Demarcada do Douro por: José
Viseu Carvalho & Filhos Ld.ª - Quinta de Santa Eufémia - Parada do Bispo - Régua - Portugal - Produto de Portugal. 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 vinho do Porto “TAWNY PORTO - BY GILBERTS”, de 500 ml, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced & Bottled by: Gilberts & Cª, 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
o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 854

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - VINHA GRANDE - COLHEITA 1990”, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Casa Ferreirinha - A. A. Ferreira S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto
de Portugal. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos frontais com sujidade e os do verso com faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 855

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDED - HAIG SCOTCH WHISKY”, 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 Haíg & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch - Scotland. 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: Protecção lateral rebentada e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

BAGACEIRA VELHA 856

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “BAGACEIRA VELHA - COMPANHIA COMERCIAL C. VINHOS S.A.R.L”, de 72 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Companhia C. Vinhos S.A.R.L. - Lisboa - Portugal. Exemplar
numerado com Nº 7431 no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23293
https://serralvesantiguidades.com/lote/23296
https://serralvesantiguidades.com/lote/23423
https://serralvesantiguidades.com/lote/23440
https://serralvesantiguidades.com/lote/23671
https://serralvesantiguidades.com/lote/23691
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DUAS GARRAFAS DE LICOR PORTUGUÊS E HOLANDÊS 857

Uma (1) garrafa de licor “MEL - DOIRO - PRODUTO NATURAL”, de aproximadamente 0,97 ml, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado
por: J. M. Valverde - Monchique - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de licor “LIQUEUR VANDERMINT”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 30% Vol. Produce and Bottled by: Andros Distillery -
Tilburg - Holland. 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 858

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - FUNDADOR - TAWNY”, de 0,75 L, 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. - Vila Nova de
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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S 10 ANOS - TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 1989”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Cia Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selode garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar
depósitocom 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.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 859

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL” de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 860

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - 12 YEARS OLD - PREMIUM SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Finished in Specially Selected, Bourbon Casks to Create A Superbly Rich Scotch Whisky Experience. William
Grant & Sons Limited - Dufftwon - 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 €

AGUARDENTE VELHA 861

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - CHAVES”, com aproximadamente de 0,75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por : Adega Cooperativa de Chaves - Portugal. Exemplar numerado 08230 no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos, etiqueta com o respectivo ano omisso e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23289
https://serralvesantiguidades.com/lote/23419
https://serralvesantiguidades.com/lote/23308
https://serralvesantiguidades.com/lote/23091
https://serralvesantiguidades.com/lote/23692
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DA MADEIRA 862

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “VERDELHO - MEIO-SECO”, exclusivo para a “Casa do Turista” de 75 ml, com um grau de alcoolémia de 19%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Companhia Vinícola da Madeira - Funchal - Madeira. 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 “BLANDY´S MADEIRA - HARVEST 2008 - COLHEITA MADEIRA MALMSEY - ENGARRAFADO EM 2015”,
de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Madeira Wine Company S.A. -
Funchal - Portugal - Produto da Ilha da Madeira. 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 863

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ CÁLEM PORTO - SHIPPERS”, Aloirado - Doce, 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 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ CÁLEM PORTO - TOP DRY - BRANCO - SECO - APERITIVO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. 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 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 VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 864

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “QUINTA DO CARMO - 1999”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
13% Vol. Produzido e engarrafado na Propriedade por: Soc. Ag. Quinta do Carmo S.A. - Estremoz - Portugal - Produce 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: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 865

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - 12 YEARS OLD - PREMIUM SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Finished in Specially Selected, Bourbon Casks to Create A Superbly Rich Scotch Whisky Experience. William
Grant & Sons Limited - Dufftwon - 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 €

DUAS GARRAFAS DE LICOR 866

Uma (1) garrafa de licor “VERO BÉNÉDICITE - CAVES MONTE CASTRO”, de 1 L, com um grau de alcoolémia de 34% Vol. Produzido e
engarrafado por: Caves Monte Castro de Justino de Sampaio Alegre, Fº, Ldª - Anadia - Portugal. Exemplar no estado original com protecção de
rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de licor Espanhol “CALISAY - EXQUISITO LICOR FERRO QUINA”, de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado
por: Destilerias Mollfulleda S.A - Arenys - Barcelona. 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/23222
https://serralvesantiguidades.com/lote/23286
https://serralvesantiguidades.com/lote/23438
https://serralvesantiguidades.com/lote/23090
https://serralvesantiguidades.com/lote/23124
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 867

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COM PANHIA VELHA - QUINTA DAS CARVALHAS - RESERVA TAWNY”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA SEARA D’ORDENS - VINTAGE CHARACTER - ENGARRAFADO EM 1998”, tinto - meio-seco, de 750
ml, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido, envelhecido e engarrafado por: Soc. Agr. Quinta
Seara D’Ordens, Lda. - Vila Seca de Poiares - Peso da Régua. Exemplar numerado 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 MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 868

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 869

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CARDHU - SPEYSIDE SCOTCH WHISKY - SINGLE MALT - 12 YEARS OLD”, de 2009 de 70 cl, com um grau
de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland - The Cardhu Distillery - Morayshire - Scotland - IV30 -
1UF. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

INVULGAR VINHO ESPUMANTE DA BAIRRADA 870

Uma (1) garrafa de vinho espumante da Região demarcada da Bairrada “QUINTA DAS BÁGEIRAS - VELHA RESERVA - COLHEITA DE 1991”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Mário Sérgio Alves Nunes - Fogueira - Anadia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar invulgar de uma série de 2548 garrafas com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo
de garantia e caixa original em cartão em tons de verde com aplicações em estanho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo em estanho com lacre central gravado [1991].

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DA MADEIRA 871

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MALVASIA - DOCE-SWEET”, exclusivo para a “Casa do Turista”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Companhia Vinícola da Madeira - Funchal - Madeira. 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 “BOAL - FINE MADEIRA WINE - GOOD DROP”, medium sweet, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Produce and Bottled by: Alberto Rodrigues - Rua dos Murças, 13 - Funchal - Madeira. 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.
Nota: Níveis abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23298
https://serralvesantiguidades.com/lote/23309
https://serralvesantiguidades.com/lote/23088
https://serralvesantiguidades.com/lote/23429
https://serralvesantiguidades.com/lote/23299
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 872

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - SHIPPERS”, Aloirado - Doce de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled in Oporto by: 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - LACRIMA BRANCO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho.
Bottled in Oporto by: 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.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 873

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DE LA ROSA - 2004”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
14,5% Vol. Engarrafado por: Quinta de La Rosa vinhos S.A - 5085 - Pinhão - Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e
selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 874

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GRANT´S - STAND FAST - FINEST SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended And Bottled By: William Grant & Sons Ltd - Dufftwon - Banffshire - Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE PREPARADA 875

Uma (1) garrafa de aguardente preparada “VITAL - AGUARDENTE PREPARADA DAS CAVES PRIMAVERA - FINE OLD BRANDY”, de 0,95 L,
com um grau de alcoolémia 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Primavera Lda. - Aguada de Baixo
- Águeda - Portugal. Exemplar 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 876

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - SHIPPERS”, Aloirado - Doce de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled in Oporto by: 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - LACRIMA BRANCO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho.
Bottled in Oporto by: 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.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 877

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23220
https://serralvesantiguidades.com/lote/23439
https://serralvesantiguidades.com/lote/23122
https://serralvesantiguidades.com/lote/23693
https://serralvesantiguidades.com/lote/23219
https://serralvesantiguidades.com/lote/23312
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GARRAFA DE SCOTH WHISKY CANADIANO 878

Uma (1) garrafa de whisky Canadiano “CANADIAN CLUB - CLASSIC - 12 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled under Canadian Government Supervision : Hiram Walker & Sons. Limited - Walkerville,
Ontario - Canada. 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 €

AGUARDENTE VELHA 879

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, 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 no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE LICOR 880

Uma (1) garrafa de licor francês “COINTREAU - LIQUEUR EXTRA DRY - ANGERS”, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Mis en
Bouteille par: Cointreau Pére et Fils - Produce of France. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia omisso.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de licor espanhol “FAMA VOLAT - CUARENTA Y TRES”, de 1 L, sem grau de alcoolémia. Elaborado por: Diego Zamora Conesa -
Sucesor de Francisco Ruiz Garrido & Carnevali - Cartagena. 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 881

Uma (1) garrafa de vinho do Porto ”NIEPOORT´S - RUBY PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Bottled
And Shipped By: Niepoort & Cª. Ld.ª - Oporto - Portugal. 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CÁLEM 10 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2019”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogevinus - Fine Wine, S.A. - Vila Nova de Gaia - Produto de 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA E DO ALENTEJO 882

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “JOSÉ DE SOUSA 2002”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13%
Vol. Engarrafado por: José Maria da Fonseca - Vinhos, S.A - Azeitão - Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “SÃO DOMINGOS PRESTÍGIO - BAGA - BAIRRADA D.O.C - 2000”
[Medalha de ouro - XXIº - Concurso “ Os Melhores Vinhos Bairrada - 2000”], de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Engarrafado por:
Caves do Solar de São Domingos, S.A. - Anadia - Portugal - Produce of Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “ACÁCIO - GARRAFEIRA 1985” [Diploma - Medalha de Ouro - VIII -
Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados], de 750 ml, com um grau de alcoolémia 12% Vol. Bottled and Shipped By: Caves Acácio - Vinhos de
Portugal, Lda. - Vila Nova de Gaia - Product of 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: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23373
https://serralvesantiguidades.com/lote/23687
https://serralvesantiguidades.com/lote/23123
https://serralvesantiguidades.com/lote/23223
https://serralvesantiguidades.com/lote/23192
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COLECÇÃO DE SEIS GARRAFAS DE BOLSO DE WHISKY – AGUARDENTE VELHA
E GIN 883

Uma (1) garrafa de aguardente velha “KOPKE 1638”. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: C. N. Kopke & Cª Lda. - V. N. Gaia -
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de scotch whisky “BLACK & WHITE - SPECIAL BLENS BUCHANAN´S CHOISE OLD SCOTCH WHISKY”. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produced and Bottled by: James Buchanan Cº Limited - Distillers - Glasgow & London - Product of Scotland. Exemplar no seu estado
original com rolha metálica e selo de garantiaomisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de “GORDON´S DRY GIN”. Distilled and Bottled in London - Tanqueray, Gordon & Cº, Ltd. Exemplar no seu estado original com
rolha em chapa e selo de garantia omisso. Não nosresponsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de scotch whisky “HAIG - GOLD LABEL - BLEND SCOTCH WHISKY”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland by: John Haig & Cº Ltd. Exemplar no seu estado original com rolha em
chapa, selo de garantia omisso, inserida em caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de scotch whisky “BELL´S EXTRA SPECIAL - OLD SCOTCH WHISKY”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Arthur Bell & Son Plc - Perth - Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha
em chapa, selo de garantia omisso, inserida em caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Uma (1) garrafa de scotch whisky “DEWAR´S - FINEST SCOTCH WHISKY - WHITE LABEL”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled in Scotland by: John Dewar & Sons - Perth - Scotland. Exemplar no seu estado original com
rolha em chapa, selo de garantia omisso, inserida em caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 884

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - RESERVA - CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA, Ld.ª”, 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. Produzida e engarrafada 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. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 885

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA DOCE - RESERVA I.V.M.”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Instituto do Vinho da Madeira. 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: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO “GARRAFEIRAS PARTICULARES” 886

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO VELHO DO DOURO - GARRAFEIRA PARTICULAR - QUINTA DA VÁRZEA REDONDA”, de 750 ml,
sem um grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Francisco lima da Costa Pinto – Alto-Douro – Rio
Torto – Ervedosa do Douro. Exemplar 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: Lacre parcialmente partido no gargalo.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO DO PORTO VELHO - GARRAFEIRA PARTICULAR - QUINTA DE VALBOM”, de 750 ml, sem um grau
de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: António dos Santos Azevedo (Herd.) - Garrafeiras Particulares -
Douro - Régua. 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23301
https://serralvesantiguidades.com/lote/23684
https://serralvesantiguidades.com/lote/23698
https://serralvesantiguidades.com/lote/23221
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GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 887

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM”, de 1,5 L, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila Nova de Gaia -
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com faltas, defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos
80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 888

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CARDHU - SINGLE MALT - 12 YEARS OLD - HIGHLAND SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland - The Cardhu Distillery – knockando - Morayshire -
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: Selo de garantia omisso e caixa com fita adesiva.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 889

Uma (1) garrafa de “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. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e etiqueta identificativa em cartão omissa. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

LICOR 890

Uma (1) garrafa de licor “DRAMBUIE - PRINCE CHARLES EDWARD'S LIQUEUR”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Produced and Bottled in Scotland by: The Drambuie Liqueur Company Limited Edinburgh. Exemplar 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 891

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTONIA - RESERVA PORTO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos, S. A. Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu
estado original com inscrição frontal “Prémio 2006 - atribuído a Maria ……],protecção de rolha, selo de garantia e caixa tubular em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM VELHOTES - FINE TAWNY PORTO”, tinto aloirado e meio doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. 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. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN APITIV - PORTO BRANCO SECO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sandeman & CA, Lda. Oporto - Portugal - 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.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23305
https://serralvesantiguidades.com/lote/23229
https://serralvesantiguidades.com/lote/23116
https://serralvesantiguidades.com/lote/23085
https://serralvesantiguidades.com/lote/23682
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DÃO 892

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “GARRAFEIRA DOS SÓCIOS - RESERVA DE 1969”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 11,9% Vol. Produzido e engarrafado por: Adega Cooperativa de Vila Nova de Tázem, CRL - Produce of Portugal. Exemplar
numerado com interesse para coleccionadores de uma série de 500 garrafas cabendo a esta o número 353, no seu estado original com rolha
lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “SELECTO - RESERVA 1983”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12%
Vol. Engarrafado por: UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão - U.C.R.L. - Viseu - 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “ GRÃO VASCO - GARRAFEIRA 1985”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Engarrafado por: Sogrape - Vinícola do Vale do Dão, Lda - Viseu - 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: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 893

Uma (1) garrafa de scotch whisky “J&B - RESERVE - 15 YEARS OLD - FINEST OLD SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Distilled Blended And Bottled in Scotland - Established 1749 - Justerini & Broocks Ltd - St. James´s Street, London, S.W 1 - 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 €

AGUARDENTE VELHA 894

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - CONDE D´ÁGUEDA - QUINTA DA AGUIEIRA”, de 0,75 L, com um grau de
alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Primavera, Ld.ª - Aguada de Baixo - Águeda -
Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente omisso. Produto natural que pode
apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com defeitos na parte superior do gargalo, nível ligeiramente abaixo do recomendável e lacre frontal omisso.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO MOSCATEL 895

Uma (1) garrafa de vinho moscatel da Região demarcada do Douro “MOSCATEL - MEDALHA DE CAMPEÃO - 30º CONCURSO INTERNACIONAL
DE VINHOS DE LJUBLJANA EM 1984”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 22% Vol. Produzido e engarrafado por: Adega Cooperativa de
Alijó. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e etiqueta em cartão litografado. Este 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.
Uma (1) garrafa de vinho moscatel da Região demarcada do Douro “MOSCATEL DE FAVAIOS - VINHO GENEROSO”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Produzido e engarrafado por: Cooperativa de Favaios - Favaios Alto-Douro - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia omisso. Este 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: 10 €

VINHO DO PORTO 896

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BLACKETT 10 YEARS OLD WHITE - ENGARRAFADO EM 2019”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Alchemy Wines Port - Wine and Vineyards 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.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23191
https://serralvesantiguidades.com/lote/23907
https://serralvesantiguidades.com/lote/23113
https://serralvesantiguidades.com/lote/23681
https://serralvesantiguidades.com/lote/23212
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GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 897

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 898

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. Selected, Blended & Bottled
by J. Haig & Cº - Edinburgh - EH12 - 6JW - Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa
original em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 899

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, 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 no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE COGNAC 900

Uma (1) garrafa de cognac “LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER - * V * S *”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Courvoisier - 16200 Jarnac, France - Produit de France - Product of France.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 901

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ W. & J - GRAHAM´S - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 2013”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Symington Family Estates, Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO E TERRAS DO SADO 902

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DE LA ROSA - 1998”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
13% Vol. Engarrafado por: Quinta de La Rosa vinhos do Porto Ld.ª - 5085 - Pinhão - Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DE VENTOZELO - 1999” [Medalha de Prata - Challenge
International du Vin - France 2002], de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e Engarrafado por: Quinta de Ventozelo S.A.C.,
S.A. - Ervedosa do Douro - S. J. da Pesqueira - Portugal - Produto de Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região Terras do Sado “QUINTA DA BACALHÔA 1997”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Produzido e engarrafado por: J. P. Vinhos S. A. Azeitão - 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/23306
https://serralvesantiguidades.com/lote/23354
https://serralvesantiguidades.com/lote/23103
https://serralvesantiguidades.com/lote/23235
https://serralvesantiguidades.com/lote/23206
https://serralvesantiguidades.com/lote/23190
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INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 903

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BUCHANAN´S RESERVE - 12 YEARS OLD - SELECTED & BLENDED 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: 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 €

AGUARDENTE VELHA 904

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, 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 no seu estado original com rolha parcialmente lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Lacre do gargalo parcialmente partido.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 905

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “BARBEITO - CRISTOVÃO COLOMBO - 10 YEARS OLD - VERDELHO”, meio-seco, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 19% vol. Envelhecido em cascos de carvalho Francês. Produced and Bottled by: Vinhos Barbeito (Madeira) - Ld.ª - Funchal -
Product of Madeira - Portugal. Exemplar 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 com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 906

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - ROYAL OPORTO 10 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2006”, Tawny Porto,
de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos carvalho. Bottled And Shipped By: Real Companhia Velha - Vila Nova de
Gaia - Portugal - 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: 10 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 907

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia -Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 908

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
to 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/23651
https://serralvesantiguidades.com/lote/23104
https://serralvesantiguidades.com/lote/23431
https://serralvesantiguidades.com/lote/23207
https://serralvesantiguidades.com/lote/23307
https://serralvesantiguidades.com/lote/23648
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AGUARDENTE VELHA 909

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA BARROCÃO”, 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 e selo de garantia. 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: 10 €

VINHO DO PORTO 910

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CHURCHILL´S - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 2015”, de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 19,5%.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Churchill Graham Ld.ª - V. N. de Gaia - Oporto - Portugal - Product 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DE SETÚBAL E DE COLARES 911

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região de Setúbal “JOSÉ MARIA DA FONSECA - PERIQUITA 1982 - TONEL -2”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e Engarrafado por: José Maria da Fonseca - Azeitão - 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.
Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região de Colares “MA&F - COLECÇÃO PRIVADA 1980”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12% Vol. Engarrafado por: António Bernardino Paulo da Silva - Azenhas do Mar - Sintra - Damaia Portugal. Exemplares numerados com interesse
para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável e rótulos com manchas de oxidação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 912

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 70/80, 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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE BRANDY DE 1 LITRO 913

Três (3) garrafas de brandy “FONSECA BRANDY” de 1 L, com um grau de alcoolémia de 38% Vol., envelhecido em cascos de carvalho.
Engarrafado por: Guimaraens - Vinhos S.A.R.L - V. N. Gaia - Produce of Portugal. Exemplares no seu estado original com rolhas em matéria
sintética e em chapa e selos de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas, faltas, defeitos e níveis abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

VINHO DA MADEIRA 914

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “BLANDY´S MADEIRA - TERRANTEZ 20 YEARS OLD - MEDIUM RICH”, de 50 cl, com um grau de
alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: The Madeira Wine Company S.A. - Funchal - Portugal -
Produto da Ilha da Madeira - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão
litografado. 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: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23259
https://serralvesantiguidades.com/lote/23204
https://serralvesantiguidades.com/lote/23189
https://serralvesantiguidades.com/lote/23621
https://serralvesantiguidades.com/lote/23295
https://serralvesantiguidades.com/lote/23424
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VINHO DO PORTO 915

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL 10 ANOS - TAWNY PORT - BOTTLED IN 2008”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Quinta do Noval - Vinhos, S.A - Pinhão - Produto de 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 MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 916

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia - Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 917

Uma (1) garrafa de scotch whisky “ROYAL STEWART - 12 YEARS OLD - DE DELUXE 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: Stewart & Son of Dundee Ltd - Dundee -
Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em chapa, selo de garantia e saco em tecido axadrezado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO COMEMORATIVO 918

Uma (1) garrafa de vinho do porto “BURMESTER - 10 YEARS OLD – ENGARRAFADO EXPECIALMENTE PARA A GRAFOPEL”, 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 - Porto - Produto
de Portugal. Exemplar 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL ALENTEJANO 919

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “SEI LÁ 2018” [Medalha de Ouro no - International Challenge 2020 -
Gilbert - Gaillard], de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: JJMR - Sociedade Agrícola - 7960 - Portugal -
Product of Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “QUINTA DE VIÇOSA - T.M. 2006”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: J. Portugal Ramos - Vinhos SA - Estremoz - Portugal - Produce of Portugal. 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 vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “JOSÉ DE SOUSA 2002”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13%
Vol. Engarrafado por: José Maria da Fonseca - Vinhos, S.A - Azeitão - 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 920

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/23196
https://serralvesantiguidades.com/lote/23313
https://serralvesantiguidades.com/lote/23639
https://serralvesantiguidades.com/lote/23680
https://serralvesantiguidades.com/lote/23188
https://serralvesantiguidades.com/lote/23628
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GARRAFA DE CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 921

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produce of 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: 15 €

VINHO DO PORTO 922

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RESERVA VELHA - THE DOURO WINE SHIPPERS AND GROWERS ASSOCIATION, LDA”, aloirado - doce de
75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por: The Douro Wine Shippers and Growers Association, Ld.ª - Vila Nova De Gaia - Em
exclusivo para: Caves Primavera, Ld.ª - Aguada de Baixo - Águeda - Portugal. Exemplar no seu estado com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA MAGNUM DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 923

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “REAL COMPANHIA VELHA - GRANTOM TINTO ESPECIAL”, de 1,5 L,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro, S.A.R.L. - Vila
Nova de Gaia -Portugal. 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. Na nossa modesta opinião pensamos tratar-se de um vinho dos anos 80.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 924

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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

CHAMPAGNE 925

Uma (1) garrafa de champagne “FERRARI - MAXIMUM BRUT 1997 - FRATELLI - LUMELLI - TRENTO D.O.C.”de 0,75 L, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Trento - Denominazione di Origine Controllata - V.S.Q.P.R.D. - Brut - Prodotto da Ferrari S.P.A. - Trento - Itália. Exemplar
com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 926

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTÓNIA - RESERVA TAWNY”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogrape - Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em cartão litografado com copo publicitário em vidro translucido moldado com
inscrição [Ferreira – Porto]. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23348
https://serralvesantiguidades.com/lote/23694
https://serralvesantiguidades.com/lote/23310
https://serralvesantiguidades.com/lote/23622
https://serralvesantiguidades.com/lote/23120
https://serralvesantiguidades.com/lote/23919
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA ALENTEJANO 927

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “ESPORÃO - RESERVA 2009 - RÓTULO DE RUI SANCHES”, de 750 ml,
com um grau de alcoolémia de 14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Esporão S.A. - 7200 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: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 928

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, 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. Selected, Blended & Bottled
by J. Haig & Cº - 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: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DA MADEIRA 929

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA WINE - MALMSEY STYLE - SWEET”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia., envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: H. M. Borges Sucrs, Lda. - Funchal - Madeira - Produce of Madeira - 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.
Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA WINE - MALMSEY SWEET”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Borges Madeira Lda. - Funchal - Madeira - Produce of Madeira - 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.
Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “DONALDSON & Cº - MADEIRA FINE RICH - GOLD MEDALS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Donaldson & Cº - Produce of Madeira - 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. 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.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 930

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO DESINTERVENÇÃO”, tinto - 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. Real Cª Velha - instituída por alvará régio de 1756. 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 com tampa superior omissa.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA ALENTEJANO 931

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “ESPORÃO - RESERVA 2005 - RÓTULO DE PEDRO CABRITA REIS”,
de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14,5% Vol. Produced and Bottled by: Finagra, S.A. - Lisboa - 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: Rótulo com manchas de acidez.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23187
https://serralvesantiguidades.com/lote/23633
https://serralvesantiguidades.com/lote/23300
https://serralvesantiguidades.com/lote/23256
https://serralvesantiguidades.com/lote/23186
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 932

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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

RUM VENEZUELANO 933

Uma (1) garrafa de rum Venezuelano “RUM PAMPERO ESPECIAL”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Producido e
Embotellado por: Industrias Pampero C.A. - Hecho en Venezuela. 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 934

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SÃO PEDRO - 10 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 1995”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na região demarcada do Douro por: Rozès, Quinta do Convento de São Pedro das
Águias - S.A.C., Lda. - Távora - 5120 Tabuaço - Vranken - Produto de 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.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DÂO 935

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Dão “QUINTA DA FALORCA - GARRAFEIRA 2004 - OLD VINES”, de 750 ml,
com um grau de alcoolémia de 14,5%. Engarrafado por: Quinta Vale das Escadinhas - Soc. Agric. - Silgueiros, S.A. - 3500-543 - Silgueiros -
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 936

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, 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. Selected, Blended & Bottled
by J. Haig & Cº - 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: 15 €

AGUARDENTE VELHA 937

Uma (1) de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - FUNDAÇÃO VSOP”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Fundação Lda. - Peneireiro - Curia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com rolha em matéria sintética e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23620
https://serralvesantiguidades.com/lote/23702
https://serralvesantiguidades.com/lote/23252
https://serralvesantiguidades.com/lote/23185
https://serralvesantiguidades.com/lote/23632
https://serralvesantiguidades.com/lote/23290
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VINHO DO PORTO 938

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ W. & J - GRAHAM´S -THE TAWNY - MATURE RESERVE TAWNY PORT”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Symington Family Estates, Vinhos Lda., - Oporto - Portugal - Product 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: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DÂO 939

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Dão “QUINTA DA FALORCA - GARRAFEIRA 2004 - OLD VINES”, de 750 ml,
com um grau de alcoolémia de 14,5%. Engarrafado por: Quinta Vale das Escadinhas - Soc. Agric. - Silgueiros, S.A. - 3500-543 - Silgueiros -
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 940

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.
Nota: Caixa com lateral parcialmente descolado.

Base Licitação: 15 €

BRANDY ALEMÃO E RUM DA RÉPUBLICA DOMINICANA 941

Uma (1) garrafa de brandy Alemão “DUJARDIN - MARKE IMPERIAL” dos anos 70/80 de 0,7 L, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Produzido
e engarrafado por: Dujardin & Cº. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de rum “RON VIEJO - BERMUDEZ 1852 - EXTRA ESPECIAL BLANCO”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de
36% Vol. Destilado, Envejecido y Embotellado por: J. Armando Bermúdez & Cº, C. por A. Fabricado en Santiago - República Dominicana - Licoreria
Nº 35/Cert. Inscrip. Ind: Nº 274 Reg: San. Nº 4610. Exemplar no seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 942

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO DESINTERVENÇÃO”, tinto - 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. Real Cª Velha - instituída por alvará régio de 1756. 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 VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 943

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “PINTAS CHARACTER 2018”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
14,5%. Produzido e engarrafado por: Wine & Soul, Lda - Avenida Júlio de Freitas, 6 - Vale de Mendiz - 5085 -101, Pinhão - Portugal - 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23249
https://serralvesantiguidades.com/lote/23184
https://serralvesantiguidades.com/lote/23629
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23183
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 944

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.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 945

Uma (1) de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - FUNDAÇÃO RESERVA”, de 750 ml, com um grau dealcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Fundação Lda. - Peneireiro - Curia - Portugal - Produceof Portugal. Exemplar no
seuestadooriginal com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 946

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO DESINTERVENÇÃO”, tinto - 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. Real Cª Velha - instituída por alvará régio de 1756. 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 com tampa superior colada e aba de fecho omissa.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 947

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “SHE - POEIRA - 2016”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5%.
Produzido e engarrafado por: Jorge Manuel N. Moreira - 5060 - Provesende - Sabrosa - 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 948

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD – THE SCOTTISH WILDLIFE
COLLECTION”, 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 €

COGNAC 949

Uma (1) garrafa de cognac “SALIGNAC - V.S.O.P. - TRÉS GRANDE FINE COGNAC”, dos anos 70, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: L. de Solignac e Cº - France: 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/23631
https://serralvesantiguidades.com/lote/23291
https://serralvesantiguidades.com/lote/23273
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VINHO DO PORTO 950

Uma (1) garrafa de vinho do porto “QUINTA DA REVOLTA - VINTAGE PORT 2006 - BOTTLED IN 2008”, de 75 ml, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Veredas do Douro, Sociedade Agrícola Ld.ª - Valbom do Meio, Canelas Ap
83 - 5054-909 - Peso da Régua. 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 VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 951

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “RAMOS PINTO - DUAS QUINTAS - RESERVA 2003”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 14% Vol. Engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - Vila Nova de 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: 10 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 952

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE - OLD BLENDED - HAIG SCOTCH WHISKY”, 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 Haíg & Cº, Ld.ª - Distillers - Markinch - 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.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 953

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - 10 YEARS OLD - BOTTLED 1993”, Tawny Port de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em casco 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.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 954

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “REGUENGOS DE MONSARAZ - COLHEITA 1985 - CASA AGRÍCOLA
- JOSÉ DE SOUSA ROSADO FERNANDES”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13,5%. Engarrafado por: José Maria da Fonseca, Succs -
Azeitão - Portugal. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 955

Uma (1) garrafa de scotch whisky “SOMETHING SPECIAL - 12 YEARS OLD DE LUXE SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled By: Hill Thomson & Cº Ltd - Edinburgh - 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/23376
https://serralvesantiguidades.com/lote/23181
https://serralvesantiguidades.com/lote/23634
https://serralvesantiguidades.com/lote/23405
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23656
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INVULGAR VINHO ESPUMANTE DA BAIRRADA 956

Uma (1) garrafa de vinho espumante da Região demarcada da Bairrada “QUINTA DAS BÁGEIRAS - VELHA RESERVA - COLHEITA DE 1991”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Mário Sérgio Alves Nunes - Fogueira - Anadia - Portugal - Produto de
Portugal. Exemplar invulgar de uma série de 2548 garrafas com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo
de garantia e caixa original em cartão em tons de verde com aplicações em estanho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo em estanho com lacre central gravado [1991].

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 957

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTÓNIA - FERREIRINHA - RESERVA PESSOAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 19,5%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por A. A. Ferreira S.A. Vila Nova de Gaia, 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: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DE COLARES 958

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada de Colares “COLARES CHITAS RESERVA VELHO DE 1979 E DE 1989”, de 70 cl e
75 cl, com um grau de alcoolémia de 11% Vol. Produzido e engarrafado por: António Bernardino Paulo da Silva (Viti-vinicultor) - Azenhas do Mar -
Portugal. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Uma das garrafas com o nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 959

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 70/80, 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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 960

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CINTRA - FINEST OLD TAWNY - THREE CROWNS”, aloirado meio – doce, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado Warre & Cª - Ldª - Oporto. Established 1670. Our wines are garanteed
products of the best vineyards of Douro valley (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 manchas de oxidação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 961

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CABEÇA DE BURRO - 1982 - 1985 E RESERVA 1997”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 12% e 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves Vale do Rodo - C.R.L. - Peso da Régua - Product of Portugal e pela
Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua - Caves Vale do Rodo - C.R.L. - Peso da Régua - Product of Portugal. Exemplares com interesse para
coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e alguns selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável, essencialmente em duas garrafas.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23428
https://serralvesantiguidades.com/lote/23402
https://serralvesantiguidades.com/lote/23177
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23176
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GARRAFA DE SCOTH WHISKY CANADIANO 962

Uma (1) garrafa de whisky Canadiano “CROWN ROYAL - FINE DELUXE - BLENDED CANADIAN WHISKY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. A Product of - Joseph & Seagram & Sons Limited - Waterloo - Ontário - Canada. Este whisky
lendário foi criado em 1939 para comemorar a visita do Rei de Inglaterra George VI ao Canadá. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com rolha em matéria sintética, selo de garantia e saco original em tons de roxo. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 963

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CINTRA - FINEST OLD TAWNY - THREE CROWNS”, aloirado, meio – doce, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado Warre & Cª - Ldª - Oporto. Established 1670. Our wines are guaranteed
products of the best vineyards of Douro valley (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 manchas de oxidação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 964

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CABEÇA DE BURRO - RESERVA 1997”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua - Caves Vale do Rodo - C.R.L. - Peso da Régua -
Product of Portugal. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Medalha de ouro no 9 ème - Concours Internacional Vins de Montagne

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 965

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 DOUBLE MAGNUM DE SHEERRY 966

Uma (1) garrafa double magnum de sherry “WILLIAMS & HUMBERT - DRY SACK SHERRY”, dos anos 80, com capacidade aproximada de 3 L,
com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Produced and Bottled by: Williams & Humbert - Jerez and London - Produce of Spain. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e saco de origem em serapilheira litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 967

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - QUINTA DO PORTO 10 YEARS OLD - BOTTLED IN 1988”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Portugal by: A. A. Ferreira S.A. - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira litografada. 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/23638
https://serralvesantiguidades.com/lote/23397
https://serralvesantiguidades.com/lote/23175
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 968

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CABEÇA DE BURRO - RESERVA 1999”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves Vale do Rodo - C.R.L. - Peso da Régua - Product of Portugal. Exemplares com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE CANADIAN WHISKY 969

Uma (1) garrafa de Canadian Whisky “BLACK VELVET - IMPORTED - BOTTLED IN 1976”, de 75 cl, 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 [1976]. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com defeitos na policromia.

Base Licitação: 20 €

VINHO DA MADEIRA 970

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MADEIRA DOCE - RESERVA VELHA I.V.M.”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Instituto do Vinho da Madeira. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e
caixa original em cartão litografado. 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: 25 €

VINHO DO PORTO 971

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS - FINE RESERVE”, 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. - Vila Nova de Gaia - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 972

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “PIERRE CHANAU - CHATEAUNEUF - DU - PAPE 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13,5%
Vol. Mis en bouteille à Sorgues pour: Caves Saint Pierre, négociant - Eleueur à Chateauneuf-Du-Pape - (Vaucluse) - France - Produit de France.
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: 10 €

GARRAFA DE PURE MALT SCOTCH WHISKY 973

Uma (1) garrafa de Whisky de Malt “GLENFIDDICH - PURE MALT - SPECIAL OLD RESERVE”, 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 Banffshire -
Scotland. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia omisso e caixa de formato tubular em cartão litografado.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa não original.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23174
https://serralvesantiguidades.com/lote/23364
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23173
https://serralvesantiguidades.com/lote/23658
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GARRAFA DE TEQUILA 974

Uma (1) garrafa de tequila “DON LÁZARO GALLARDO - GRAN CENTRNARIO - TEQUILA AÑEJO”, de 695 ml, com um grau de alcoolémia de
38% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Elaborado y envasado en Ex Hancienda - Los Camichines, Reforma Nº 100, La Laja, Jalisco - 45430.
Hecho en Mexico. 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: 15 €

VINHO DO PORTO 975

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA ROMEIRA - FINE TAWNY”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Engarrafado pelo produtor: Sociedade Agrícola da Romeira, S.A. - Cotas - Alto-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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 976

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BARROS - CHOISE PORT TAWNY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cº - Porto. 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 vinho do Porto “BARROS - RESERVA SUPERIOR - VINHO VELHO DO PORTO”, aloirado - meio doce, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida, & Cº. 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: Um dos rótulos com faltas e defeitos e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 977

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA TINTO DOC 1999”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 13%. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves - Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - Portugal - 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 SCOTCH WHISKY 978

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 e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 979

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FAGULHO - PORTO 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 2019”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 21%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Casa dos Lagares - Soc. Agr. Com. Ld.ª - Cheires - 5070-342 - Alijó -
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.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23426
https://serralvesantiguidades.com/lote/23668
https://serralvesantiguidades.com/lote/23283
https://serralvesantiguidades.com/lote/23172
https://serralvesantiguidades.com/lote/23643
https://serralvesantiguidades.com/lote/23211
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DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 980

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ FONSECA SPECIAL TAWNY PORT RICH”, de 75 cl, sem um grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de
carvalho. Shipped by: Guimaraens - Vinhos S.A.R.L - 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 “SANDEMAN - PARTNER´S - FINEST OLD PORT”, de 75 cl, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e
engarrafado por Sandeman & Cº Ld.ª - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estadooriginal 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 981

Duas (2) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Douro “CALLABRIGA - RESERVA 2005”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos S.A. - V. N. de Gaia - Portugal - Product of 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 982

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Fine Old Original de Luxe Scotch Whisky - Special Selected And Matured - Blended And Bottled in Scotland. Selected, Blended, & Bottled
by: J. Haig & Cº - 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: 20 €

VINHO DO PORTO 983

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “WINE & SOUL - 10 YEARS OLD TAWNY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Wine & Soul, Ld.ª - Avenida Júlio de Freitas 6 - Vale de Mendiz - 5085-101 - Pinhão - Portugal -
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.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 984

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ROZÈS - VINTAGE STYLE PORTO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por Rozès Lda. - Vila Nova de Gaia - Porto - Produit du 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 “TAYLOR´S - 10 YEARS OLD TAWNY - BOTTLED IN 1984”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Taylor - Fladgate & Yeatman - Vinhos, 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN CINCO ESTRELAS”, Oferta - não destinado à venda, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sandeman & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e sem 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: Duas garrafas com rótulos manchados e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23285
https://serralvesantiguidades.com/lote/23168
https://serralvesantiguidades.com/lote/23089
https://serralvesantiguidades.com/lote/23210
https://serralvesantiguidades.com/lote/23272
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 985

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “CARTUXA - V.Q.P.R.D. - COLHEITA DE 1995”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Fundação Eugénio de Almeida na Adega Cartuxa - Évora - 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 manchas de acidez e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE CANADIAN WHISKY 986

Uma (1) garrafa de whisky canadiano “ORDER OF MERIT 1978 - SUPERIOR DELUXE - CANADIAN WHISKY”, dos anos 70, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled by: Schenley Canada Inc. - Valleyfield - Québec - Canada.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em matéria sintética e sem protecção com selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE / BAGACEIRA 987

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE / BAGACEIRA - ALVARINHA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 52% Vol. Envelhecida em cascos de
carvalho. Produzida e engarrafada por: Adega Cooperativa Regional de Monção - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha
e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 988

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - COLHEITA DE 2001- ENGARRAFADO EM 2013” de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled & Shipped By: Sogevinus - Fine Wines, S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com faltas e defeitos na parte frontal.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 989

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUARLES HARRIS PORTO 10 YEARS OLD”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Quarles Harris & Cº Lda. - Vila Nova de Gaia - 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 “PORTO DA COSTA 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 1982”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: M. C. da Costa Oliveira Lda. - 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
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 990

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CISTUS - GRANDE RESERVA 2000”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado na Região por: António Augusto Fernandes - Torre de Moncorvo - Produto de Portugal. Exemplares
numerados no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23164
https://serralvesantiguidades.com/lote/23241
https://serralvesantiguidades.com/lote/23417
https://serralvesantiguidades.com/lote/23917
https://serralvesantiguidades.com/lote/23280
https://serralvesantiguidades.com/lote/23162
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1.125 LITRO 991

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, de 1,125 L, com um grau de alcoolémia de 43%
vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons - Kilmarnock - Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

SUPORTE PARA GARRAFA DE VINHO 992

Corpo em metal amarelo moldado, recortado e torneado, trabalho possivelmente português do séc. XX. Corpo com apoio recortado para a
respectiva garrafa, assente sobre pilastras laterais torneadas com montante e fuso central roscado de movimento espiralado, accionado
manualmente por manivela no verso de movimento rotativo, ascendente e descendente, assente sobre base recortada com términos em pés
zoomórficos. Pega tubular, recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Alt: 37,5x17x31 cm

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 993

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT - PORTO LATE BOTTLED VINTAGE 1998 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Quinta and Vineyard Bottlers - Vinhos SA, Vila Nova de
Gaia - 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 o cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 994

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ BORGES - VINTAGE PORT 1958 - (JUNCO VINEYARD) - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S. V. Borges & Irmão, S.A. - S.A.R.L - Oporto - 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RAMOS PINTO - TINTO - ALOIRADO - ADAMADO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: Ramos Pinto. 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “WARRE´S - WHITE LABEL Nº 1 - PORT”, não destinado á venda, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Warre and Cª Lda. - Oporto. 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: As garrafas “Ramos Pinto e Borges Vintage 1958”, apresentam níveis abaixo do recomendável com mais incidência no Vintage de 1958”.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 995

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “CARTUXA - V.Q.P.R.D. - COLHEITA DE 1995”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Fundação Eugénio de Almeida na Adega Cartuxa - Évora - 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 manchas de acidez e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23242
https://serralvesantiguidades.com/lote/23704
https://serralvesantiguidades.com/lote/23080
https://serralvesantiguidades.com/lote/23282
https://serralvesantiguidades.com/lote/23161
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GARRAFA DE CANADIAN WHISKY 996

Uma (1) garrafa de Canadian Whisky “BLACK VELVET - IMPORTED - BOTTLED IN 1976”, de 75 cl, com um grau dealcoolémia 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 [1976]. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE RUM 997

Uma (1) garrafa de rum “LA MAUNY V.O - RHUM VIEUX AGRICOLE - MARTINIQUE”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Mis en
Bouteille à la plantation - Distillerie à Revière Pilote - 96211 - Martinique. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia
omisso e caixa original de formato tubular em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 998

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - ROYAL OPORTO 20 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 1993”, Tawny Porto de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol., envelhecido em cascos carvalho. Bottled And Shipped By: Real Companhia Velha - Vila Nova de
Gaia - 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 €

VINHO DO PORTO 999

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTÓNIA - 20 ANOS - OLD TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 2019”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos 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 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: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1000

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “CARTUXA - V.Q.P.R.D. - RESERVA DE 1995”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Fundação Eugénio de Almeida na Adega Cartuxa - Évora - 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 manchas de acidez e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1001

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CUTTY SARK - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Matured and Bottled in Scotland - Berry Bros & Rudd - 3 St. James´s Street - London - 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.
Nota: Caixa com faltas e defeitos na parte frontal.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23365
https://serralvesantiguidades.com/lote/23400
https://serralvesantiguidades.com/lote/23250
https://serralvesantiguidades.com/lote/23214
https://serralvesantiguidades.com/lote/23160
https://serralvesantiguidades.com/lote/23351
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VINHO DO PORTO 1002

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KROHN 20 ANOS - ENGARRAFADO 2001”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20,5% 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 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 €

VINHO DO PORTO 1003

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTÓNIA - 20 ANOS - OLD TAWNY PORTO - ENGARRAFADO EM 2019”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos 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 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: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1004

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “CARTUXA - V.Q.P.R.D. - RESERVA DE 1994”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Fundação Eugénio de Almeida na Adega Cartuxa - Évora - 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 manchas de acidez e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1005

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, de 1 L, 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. Selected, Blended & Bottled by J. Haig
& Cº - Edinburgh - EH12-9DT - 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: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1006

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - RESERVA - CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA, Ld.ª”, de 700 ml, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Produzida e engarrafada por: Carvalho
Ribeiro & Ferreira Ld.ª - Vala do Carregado - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar invulgar 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: 10 €

VINHO DO PORTO 1007

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CAVES DA PORCA - PORTO 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 2001”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Adega Cooperativa de Murça. CRL - 5090 - Murça - 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.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23260
https://serralvesantiguidades.com/lote/23213
https://serralvesantiguidades.com/lote/23159
https://serralvesantiguidades.com/lote/23217
https://serralvesantiguidades.com/lote/23406
https://serralvesantiguidades.com/lote/23393
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VINHO DO PORTO 1008

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “W. & J - GRAHAM’S 20 YEARS OLD”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Bottled By: Symington Family Estates - Vinhos, Ld.ª - V. N. de Gaia - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular 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: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1009

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “CARTUXA - COLHEITA DE 1990”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Fundação Eugénio de Almeida na Adega Cartuxa - Évora - 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 mancha de acidez e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1010

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CUTTY SARK - EMERALD - 12 YEARS OLD”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland - Berry Bros & Rudd Ltd - 3 St. James´s Street - London SW1- Product of Scotland.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, saco original em veludo em tons de verde e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO MOSCATEL ESPANHOL 1011

Uma (1) garrafa de vinho Moscatel Espanhol “MOSCATEL SARDÀ”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 15% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Embotellado por: Joan Sarà, S.A., Castellbisbal (Spain). Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia
omisso. 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1012

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “COCKBURN´S - LATE BOTTLED VINTAGE 1989 - ENGARRAFADO EM 1995”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Cockburn Smithes & Ciª Ldª - Porto. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de formato tubular 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 €

VINHO DO PORTO 1013

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DOW´S 20 YEARS OLD - TAWNY PORT- BOTTLED IN 2015” de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 20%.,
envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Symington Family Estates - Vinhos, Ld.ª - V. N. de Gaia - Portugal - Product 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: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23202
https://serralvesantiguidades.com/lote/23158
https://serralvesantiguidades.com/lote/23238
https://serralvesantiguidades.com/lote/23377
https://serralvesantiguidades.com/lote/23388
https://serralvesantiguidades.com/lote/23203
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL TERRAS DO SADO 1014

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região Terras do Sado “QUINTA DA BACALHÔA 1989 E 1998”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 12% e 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: J. P. Vinhos S. A. Azeitão - Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha
e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de acidez e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1015

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “HEDGES & BUTLER - 15 YEARS OLD - SPECIAL RESERVE - BLENDED SCOTCH WHISKY - SUPREME
LUXE”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland By: Hedges
& Butler Ltd. Edinburgh, EH52 - 5BU. Importado por: Barros Almeida & CA Vinhos SA - Vila Nova de Gaia. 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.
Nota: Limited Edition - Specially Selected by: Gordon Doctor.

Base Licitação: 20 €

SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1016

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE BALVENIE - 12 YEARS OLD - DOUBLEWOOD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho Americano. Distilled & Bottled by: The Balvenie Destillery Cº - Dufftown, banffshire - Scotland - AB55-4BB.
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: 25 €

VINHO DO PORTO 1017

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - 20 YEARS OLD - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20,5% 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 €

VINHO DO PORTO 1018

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “W. & J - GRAHAM’S 20 YEARS OLD”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Bottled By: Symington Family Estates - Vinhos, Ld.ª - V. N. de Gaia - 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
cuidadoindispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1019

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa Regional Alentejano “HERDADE DOS GROUS - 2005”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14% Vol.
Após vinificação estagiaram 9 meses em barricas de carvalho francês. Produzido e engarrafado por: Monte do trevo - 7800-601 - Albernoa -
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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23157
https://serralvesantiguidades.com/lote/23366
https://serralvesantiguidades.com/lote/23093
https://serralvesantiguidades.com/lote/23387
https://serralvesantiguidades.com/lote/23201
https://serralvesantiguidades.com/lote/23148
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1020

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CUTTY SARK - EMERALD - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland - Berry Bros & Rudd Ltd - 3 St. James´s Street - London SW1- Product
of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, saco original em veludo em tons de verde e caixa original em
cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com faltas e defeitos na parte frontal.

Base Licitação: 20 €

BRANDY ESPANHOL 1021

Uma (1) garrafa de brandy em vidro translucido moldado e pintado a ouro “BRANDY LEPANTO - GONZALEZ BYASS - XEREZ SPAIN DOS ANOS
60/70”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Produzido e engarrafado por: Gonzalez Byass - Xerez - Spain. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão, forrada exteriormente a veludo em tons de vermelho. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1022

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - 20 YEARS OLD - BOTTLED IN 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20,5% 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 manchas de oxidação e com pequeno defeito.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1023

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ W. & J - GRAHAM´S - QUINTA DOS MALVEDOS - VINTAGE PORT 2004 - BOTTLED IN 2006”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Symington Family Estates, Vinhos Ld.ª - Vila Nova de Gaia -
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: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1024

Duas (2) garrafas de vinho Regional Alentejano “HERDADE DOS GROUS - 2009”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14,5% vol. Após
vinificação estagiaram 9 meses em barricas de carvalho francês. Produzido e engarrafado por: Monte do trevo - 7800-601 - Albernoa - 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1025

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - REAL ANTIQUE AND RARE OLD - DE DELUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, 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 e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23352
https://serralvesantiguidades.com/lote/23703
https://serralvesantiguidades.com/lote/23384
https://serralvesantiguidades.com/lote/23195
https://serralvesantiguidades.com/lote/24527
https://serralvesantiguidades.com/lote/23644
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VINHO DA MADEIRA 1026

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “SERCIAL 1927 S J - GARRAFEIRA PARTICULAR - BOTLLED 1937”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Produtor desconhecido. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha 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 cuidado indispensável para não
turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1027

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RAMOS PINTO - QUINTA DO BOM RETIRO - 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 1984”, aloirado-doce, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 20,5% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Ramos Pinto - Porto - Portugal.
Exemplar numerado 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.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1028

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - VINTAGE 1995”, retinto - 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. - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal.
Exemplar no seu estado original com rolha lacreada, 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e lacre partido no topo do gargalo.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1029

Duas (2) garrafas de vinho Regional Alentejano “HERDADE DOS GROUS - 2009”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14,5% vol. Após
vinificação estagiaram 9 meses em barricas de carvalho francês. Produzido e engarrafado por: Monte do trevo - 7800-601 - Albernoa - 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1030

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - REAL ANTIQUE AND RARE OLD - DE DELUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 70, 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 e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR RUM CUBANO 1031

Uma (1) garrafa de rum “HAVANA CLUB - AÑEJO – RESERVA”, dos anos 80/90, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Producido por
Corporación Cuba Ron - La Habana Cuba - Ron puro Cubano - El Ron de Cuba. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de
garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23701
https://serralvesantiguidades.com/lote/23676
https://serralvesantiguidades.com/lote/23082
https://serralvesantiguidades.com/lote/24526
https://serralvesantiguidades.com/lote/23645
https://serralvesantiguidades.com/lote/23302
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VINHO DO PORTO 1032

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 20 YEAR OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2003”, de 75 cl, com grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Oporto by: Quinta and Vineyard Bottlers - Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1033

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL 20 YEARS OLD - TAWNY PORT - BOTTLED IN 2004”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Quinta do Noval - Vinhos, 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: 20 €

VINHO LICOROSO “MOSCATO” 1034

Uma (1) garrafa de vinho licoroso “TANIT - MOSCATO PASSITO DI PANTELLERIA LIQUOROSO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 15,5%
Vol. Denominazione di Origine Controllata - Vino Liquoroso di Qualità - Prodotto in Regioni de Terminate. Prodotto a Pantellaria e Imbottigliato da
MID - Produzione S.R.I - Palermo in Sciacca - Italia. 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 1035

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CUTTY SARK - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled, Matured and Bottled in Scotland - Berry Bros & Rudd - 3 St. James´s Street - London - 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: 20 €

VINHO DO PORTO 1036

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DOW´S - QUINTA SENHORA DA RIBEIRA - VINTAGE PORT 1998 - Bottled 2000”, de 75 cl, com um volume
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Silva Cosens Ld.ª - Oporto - 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1037

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MANUEL DE ALMEIDA MARTHA - GARRAFEIRA PARTICULAR - VINHO VELHO FINO - PORT WINE 1977 -
LOBRIGOS”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manuel Pedro
Martha & Irmãos, Ld.ª - Quinta das Almoinhas - Armamar. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso 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: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23255
https://serralvesantiguidades.com/lote/23251
https://serralvesantiguidades.com/lote/23114
https://serralvesantiguidades.com/lote/23353
https://serralvesantiguidades.com/lote/23266
https://serralvesantiguidades.com/lote/23078
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL ALENTEJANO 1038

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DE COELHEIROS - GARRAFEIRA 1996”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 13% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na propriedade por: Soc. Agrícola da Herdade dos
Coelheiros, S.A. - 7040 - Igrejinha - Arraiolos - Portugal - Produce 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: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1039

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “TEACHER´S - ROYAL HIGHLAND - 12 YARS OLD”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled By: William Teacher & Sons, 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: 20 €

VINHO DO PORTO 1040

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 20 YEAR OLD - TAWNY PORT - ENGARRAFADO EM 2003”, de 75 cl, com grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Oporto by: Quinta and Vineyard Bottlers - Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1041

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO - 20 ANOS - ENGARRRAFADO EM 1983”, doce-aloirado, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. 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 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 VINHO TINTO DE MESA REGIONAL ALENTEJANO 1042

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DE COELHEIROS - 2005”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 13% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado na propriedade por: Herdade dos Coelheiros - Sociedade
Agrícola S.A. - 7040 - 202 - Igrejinha - Portugal - Produce 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: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1043

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 - Proprietors - J & W Hardie, Ltd. South Queensferry, Scotland. 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.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23151
https://serralvesantiguidades.com/lote/23646
https://serralvesantiguidades.com/lote/23263
https://serralvesantiguidades.com/lote/23284
https://serralvesantiguidades.com/lote/23152
https://serralvesantiguidades.com/lote/23654
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VINHO DO PORTO 1044

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FONSECA GUIMARAENS - LATE BOTTLED VINTAGE PORTO 1995 - BOTTLED IN 2000”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por Fonseca Guimaraens - Vinhos S.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: 20 €

VINHO DO PORTO 1045

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE DE 1985 - BOTTLED IN 1987 - THREE CROWNS”, Retinto - doce - Extra Selected,
de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped By: J. W. Burmester & Cª, Ld.ª - Product
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: Rótulo com defeitos e manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1046

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FONSECA GUIMARAENS - VINTAGE PORT 2001 - BOTTLED IN 2003”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Quinta And Vineyard Bottlers - 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1047

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DO COTTO - COLHEITA DE 1991”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado na quinta: Montez Champalimaud, Ld.ª - Cidadelhe - Produce 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “DUAS QUINTAS - RESERVA DE 1997”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 13% Vol. Engarrafado por Adriano Ramos Pinto - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produzido em Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no estado original com protecçãode rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DAS CALDAS - 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
13% Vol. Produzido e engarrafado por: Domingos Alves de Sousa - 5030 - Santa Marta de Penaguião. Exemplar com interesse paracoleccionadores
no estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo frontal da garrafa “Duas Quintas reserva de 1997” com faltas e defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1048

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.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23403
https://serralvesantiguidades.com/lote/23215
https://serralvesantiguidades.com/lote/23391
https://serralvesantiguidades.com/lote/23442
https://serralvesantiguidades.com/lote/23652
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VINHO DO PORTO 1049

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO - MESSIAS 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 2000”, 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.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1050

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - VINTAGE 2011”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%. Envelhecido em cascos de
carvalho. Bottled by: Manoel D. Poças Júnior - Vinhos, S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal - 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: 25 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1051

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “VALLADO DOURO - 1995”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13,5%
Vol. Produzido e engarrafado na: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires por Dona Maria Antónia Ferreira - Produto de 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “CABEÇA DE BURRO - RESERVA 2008”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves Vale do Rodo - C.R.L. - Peso da Régua - 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “SENSUAL - GRANDE RESERVA 2008”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% vol. Produzido e engarrafado por: Encosta Longa - Soc. - Vinícola Lda. - Apartado 15 - São João da Pesqueira - Portugal -
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: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY SINGLE MALT 1052

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GLEN DEVERON 1984 - 12 YEARS OLD - SINGLE MALT” de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.,
envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland - Macduff Distillery - Highland Glen Deveron - Distilled at Macduff - Banff
Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa tubular em chapa litografada. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1053

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VÌNICA VELHA - FIM DE SÉCULO”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 38,5% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada por: Caves Velhas, Companhia Portuguesa de Vinhos de Marca - 2670-653 - Portugal - Product of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Produto natural que pode
apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23404
https://serralvesantiguidades.com/lote/23208
https://serralvesantiguidades.com/lote/23443
https://serralvesantiguidades.com/lote/23371
https://serralvesantiguidades.com/lote/23407
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VINHO DO PORTO 1054

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 20 YEARS OLD PORT - ENGARRAFADO EM 1995”, aloirado-doce 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. - Oporto -
Product of Portugal. Exemplar numerado 152351 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 €

VINHO DO PORTO 1055

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DOW´S - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1984 - BOTTLED IN 1990”, de 75 cl, com um volume de alcoolémia
de 20%. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Silva Cosens Ld.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: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DE COLARES 1056

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Colares “COLARES CHITAS - RESERVA VELHO - COLHEITA DE 1968”, de 75
cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por: António Bernardino Paulo da Silva (Viti – Vinicultor) - Azenhas do Mar - Portugal.
Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com sujidade acentuada e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY CANADIANO 1057

Uma (1) garrafa de whisky Canadiano “CANADIAN CLUB - 12 YEARS OLD - BLENDED CANADIAN WHISKY”, dos anos 80, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce and Bottled by: Hiran Walker & Sons, Limited - Walkerville - Canadá.
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 1058

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO VALLADO - PORTO - TAWNY VELHO - 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 2003”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Ld.ª -
Vilarinho dos Freires, Régua - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original de
formato tubular 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: 20 €

VINHO DO PORTO 1059

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1983 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
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 e chapa em chumbo 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. Rótulo com desgaste. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Selo de garantia e chapa em chumbo com a respectiva data omissas.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23398
https://serralvesantiguidades.com/lote/23200
https://serralvesantiguidades.com/lote/23446
https://serralvesantiguidades.com/lote/23653
https://serralvesantiguidades.com/lote/23395
https://serralvesantiguidades.com/lote/23812
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1060

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa de Bordeaux “DANIEL SERRÃO - GRAN VIN DE BORDEAUX - CUVÉE PRESTIGE DE 2000 E 2002”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mise en bouteille par la tourdes Chevaliers à Saint Loubés - (33450) - Produce of France. Exemplares
no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1061

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 €

GARRAFA DE ARMAGNAC 1062

Uma (1) garrafa de armagnac “CLÉS DES DUCS - ARMAGNAC V.S.O.P.”, de 0,70 L, com um grau de alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Appellation Armagnac Contrôlée. Produzido e engarrafado por: Cles Des Ducs, Panjas - Gers - France - Produit de France.
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: 20 €

VINHO DO PORTO 1063

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 1998”, 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. - Vila Nova de Gaia.
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 €

VINHO DO PORTO 1064

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO INFANTADO - VINTAGE 1981 - ENGARRAFADO EM JUNHO DE 1981”, de 0,75 L, com um grau
de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Quinta do Infantado de João Lopes Roseira, Herd. -
Gontelho. Covas. Alto Douro - Portugal. Vinho do Porto do Produtor da Região Demarcada do Douro. Exemplar numerado 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.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23318
https://serralvesantiguidades.com/lote/23624
https://serralvesantiguidades.com/lote/23234
https://serralvesantiguidades.com/lote/23394
https://serralvesantiguidades.com/lote/23254
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA E DO DÃO 1065

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região da Bairrada “FREI JOÃO - RESERVA DE 1995”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Da colheita de 1995 foi feita esta reserva numerada de 76.900 garrafas e 7.500 magnuns, sendo esta o Nº 21818. Produzido e engarrafado por:
Caves de São João - Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos, Ld.ª - São João de Anadia - Portugal. Exemplar numerado no seu estado original com
rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região da Bairrada “CAVES DE SÃO JOÃO - RESERVA de 1995”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Da colheita de 1995 foi feita esta reserva numerada de 55.300 garrafas e 5.100 magnuns, sendo esta a 18399. Produzido
e engarrafado por: Caves de São João - Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos, Ld.ª - São João de Anadia - Portugal. Exemplar numerado no seu
estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Dão “PORTA DOS CAVALEIROS - RESERVA DE 1995”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves de São João - Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos, Ld.ª - São João de Anadia -
Portugal. Exemplar numerado no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1066

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CUTTY SARK - DISCOVERY 18 YEARS OLD SCOTCH WHISKY”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de
43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland - Berry Bros & Rudd Ltd. - 3 St. James´s Street, London, Sw1 - Product of
Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo em cartão litografado. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1067

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CAVES SANTA MARTA - PORTO - 30 ANOS - ENGARRAFADO EM 2005”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e Engarrafado por: Caves de Santa Marta - Vinhos e Derivados, C.R.L. -
Santa Marta de Penaguião - Portugal - Produto de 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 €

VINHO DO PORTO 1068

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS COLHEITA DE 1986 - ENGARRAFADO EM 2004”, 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. - Vila Nova de Gaia -
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 o cuidado indispensável para não turvar. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1069

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “MARQUÊS DE BORBA - RESERVA 2000”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14%. Produzido e engarrafado por: J. Portugal Ramos - Vinhos S.A. - Estremoz - Portugal - 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/23303
https://serralvesantiguidades.com/lote/23237
https://serralvesantiguidades.com/lote/23390
https://serralvesantiguidades.com/lote/23258
https://serralvesantiguidades.com/lote/23180
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY SINGLE MALT 1070

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GLEN DEVERON 1980 - 12 YEARS OLD - SINGLE MALT”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland - Macduff Distillery - Highland Glen Deveron - Distilled at Macduff - Banff
Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa tubular em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com manchas de oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1071

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VÌNICA VELHA - SECULUS” de 35 cl, com um grau de alcoolémia de 39% Vol., envelhecida em
cascos de carvalho. Preparado por Eng. Nº 1.182 - 3780 - PT. Distribuído por: Secular Cave de Portugal - Vinhos Ld.ª - Anadia - Portugal - 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 1072

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO FERREIRA - VINTAGE DE 1987”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira. S. A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE COLARES 1073

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Colares “COLARES CHITAS - RESERVA VELHO - COLHEITA DE 1968”, de 75
cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por: António Bernardino Paulo da Silva (Viti - Vinicultor) - Azenhas do Mar - Portugal.
Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com sujidade acentuada e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 2 LITROS 1074

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “RARE J&B - BLENDED OF THE PUREST OLD SCOTCH WHISKIES”, dos anos 80, de 2 Litros, com um grau
de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended And Bottled In Scotland By: Justerini & Brooks Ltd. - 61 St.
Jame´s Street, London, England - Product Of Scotland. 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.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE SCOTCH WHISKY SINGLE MALT 1075

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GLENFIDDICH - 12 YEARS OLD - SPECIAL RESERVE - SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled by: The Glenfiddich Distillery Company - William
Grant & Sons Limited - Dufftown - 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
Uma (1) garrafa de scotch whisky “GLENFIDDICH 1992 - LIMITED EDITION -SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - BOTTLED IN 2006”, de 20 cl,
com um grau de alcoolémia de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled by: The Glenfiddich Distillery Company -
William Grant & Sons Limited - Dufftown - Banffshire, 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: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23367
https://serralvesantiguidades.com/lote/23415
https://serralvesantiguidades.com/lote/23268
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VINHO DO PORTO 1076

Uma (1) garrafa de vinho do porto “RAMOS PINTO - 30 ANOS - BOTTLED IN 2004”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adriano Ramos Pinto - 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 para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1077

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa de Bordeaux “DANIEL SERRÃO - GRAN VIN DE BORDEAUX - CUVÉE PRESTIGE DE 2000”, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mise en bouteille par la tourdes Chevaliers à Saint Loubés - (33450) - Produce of France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1078

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “ROBBIE BURNS – FAMED OLD SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: R. B. Thomson Cº (Distillers) Ltd - Leith - Scotland - Product of Scotland. Exemplar no
seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Sinais de uso e lacre frontal omisso.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 200 CL 1079

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. Bottled in Scotland by: White Horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar numerado “XL nº
8537384 no seu estado original com protecção rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1080

Uma (1) garrafa de “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 etiqueta em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1081

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS COLHEITA DE 1986 - ENGARRAFADO EM 2001”, 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. - Vila Nova de Gaia -
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 o cuidado indispensável para não turvar. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23267
https://serralvesantiguidades.com/lote/23317
https://serralvesantiguidades.com/lote/23664
https://serralvesantiguidades.com/lote/23662
https://serralvesantiguidades.com/lote/23685
https://serralvesantiguidades.com/lote/23265
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DE COLARES 1082

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada de Colares “CASAL DA AZENHA - VINHO DE MESA VELHO - RESERVA DE 1960”,
de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por: António Bernardino da Silva Chitas - Azenhas do Mar - 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada de Colares “MANUEL JOSÉ COLARES - RESERVA DE 1984”, de 750 ml, sem grau
de alcoolémia. Engarrafado na origem por: Tavares Rodrigues Lda. - Azenhas do Mar - 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: Rótulo da primeira garrafa com manchas acentuadas de oxidação e faltas e defeitos no canto superior direito e níveis abaixo do
recomendável.

Base Licitação: 15 €

SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1083

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE BALVENIE - 12 YEARS OLD - DOUBLEWOOD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% vol.
Envelhecido em cascos de carvalho Americano. Distilled & Bottled by: The Balvenie Destillery Company - The Balvenie Maltings - Dufftown,
banffshire - Scotland - AB55-4BB. 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1084

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL C.ª VELHA - VINTAGE PORT 1996”, de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em madeira pirogravada com dois cálices publicitários em vidro translucido
moldado. 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1085

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - LATE BOTTLED VINTAGE 1984 - ENGARRAFADO EM 1989”, tinto-doce de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior - Vinhos, 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “POÇAS - DIRECTOR´S CHOISE - VINTAGE CHARACTER PORT”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manoel D. Poças Júnior - Vinhos, Lda. - 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: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1086

Duas (2) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Douro “EVEL - GRANDE ESCOLHA 2001”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 14%
Vol. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplares no seu estado original
com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23448
https://serralvesantiguidades.com/lote/23355
https://serralvesantiguidades.com/lote/23271
https://serralvesantiguidades.com/lote/23279
https://serralvesantiguidades.com/lote/23169
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DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1087

Um (1) decanter de scotch whisky “BELL´S - SPECIALLY SELECTED - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled Blended & Bottled in Scotland by: Arthur Bell & Sons plc - Distillers - Perth Scotland.
Exemplar 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 PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1088

Uma (1) garrafa de pure single malt “THE GLENROTHES - 12 YEARS OLD - PURE SINGLE MALT”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland By: Berry Bros. & Rudd, 3 St Jame´s Street, London -
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.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1089

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CROFT - QUINTA DA ROEDA - VINTAGE PORT 2005”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Product 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE QUATRO GARRAFAS DE VINHO DO PORTO “100 YEARS OF
PORT” 1090

Quatro (4) garrafas de vinho do Porto “PORTO - DON PABLO 10 - 20 - 30 - 40 YEARS OLD - BOTTLED IN 2001”, de 375 ml, cada, com um grau
de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce - Bottled And Shipped By: C. da Silva (Vinhos), S.A. - Vila Nova de Gaia -
Portugal - Produce of Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha, selos 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: 30 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1091

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa de Bordeaux “DANIEL SERRÃO - GRAN VIN DE BORDEAUX - CUVÉE PRESTIGE DE 2002” de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mise en bouteille par la tourdes Chevaliers à Saint Loubés - (33450) - Produce of France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY SINGLE MALT 1092

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GLEN DEVERON 1982 - 12 YEARS OLD - SINGLE MALT”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Scotland - Macduff Distillery - Highland Glen Deveron - Distilled at Macduff - Banff
Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa em madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23655
https://serralvesantiguidades.com/lote/23649
https://serralvesantiguidades.com/lote/23381
https://serralvesantiguidades.com/lote/23248
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23670
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1093

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - SWING - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Kilmarnock, 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: 30 €

VINHO DO PORTO 1094

Uma (1) garrafa de vinho do porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1994”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled & Shipped by: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1095

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PINTAS - PORTO VINTAGE 2017 - ENGARRAFADO EM 2019”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 21%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Wine & Soul, Ld.ª - Avenida Júlio de Freitas 6 - Vale de Mendiz - 5085-101 -
Pinhão - Portugal - 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.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1096

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - QUINTA DA LEDA - VINHA DO POMBAL - 2004”
de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Engarrafado por: Sogrape Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product 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 €

INVULGAR SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY 1097

Uma (1) garrafa de whisky de malt “THE EDRADOUR - 10 YEARS OLD”, dos anos 80, de 75 ml, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Glenforres – Glenlivet Distillery Cº. Ltd – Edradour Distillery, Pitlochry, Scotland - Product of 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.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 2 LITROS 1098

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN 12 YEARS OLD - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de 2 Litros, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland - White Horse Distillers, Glasgow & London. Exemplar no seu estado
original com suporte em metal dourado, rolha em matéria sintética, 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: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23626
https://serralvesantiguidades.com/lote/23382
https://serralvesantiguidades.com/lote/23197
https://serralvesantiguidades.com/lote/23155
https://serralvesantiguidades.com/lote/23650
https://serralvesantiguidades.com/lote/23247
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VINHO DO PORTO 1099

Uma (1) garrafa de vinho do porto “BURMESTER - RESERVA L.D. VELHÍSSIMO”, meio seco - aloirado, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: J. W. Burmester & Cª, Ld.ª - Porto - Portugal. 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.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1100

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1980 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
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 e chapa recortada em chumbo com inscrição [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. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL DE TRÁS-OS-
MONTES 1101

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada de Trás-os-Montes “VALLE PRADINHOS 1997”, de 0,75 L, com um grau de
alcoolémia de 12,5%. Produzido e engarrafado no Casal de Valle Pradinhos por: Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas - Macedo de
Cavaleiros - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos
de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1102

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - AGED 12 YEARS - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 1Litro, com um
grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Macdonald Greenlees - Distillers Edinburgh EH 12 - 9 DT - 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO 1103

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “KING´S RANSOM - ROUND THE WORLD - 12 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, dos anos 70,
de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended & Bottled in Scotland by: William Whiteley & Cº -
Distillers Pitlochry. 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.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE 1104

Uma (1) garrafa de aguardente “COCKBURN´S - AGUARDENTE RESERVA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 35,5%. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Cockburn Smithes & Cia 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: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23674
https://serralvesantiguidades.com/lote/23677
https://serralvesantiguidades.com/lote/23165
https://serralvesantiguidades.com/lote/23087
https://serralvesantiguidades.com/lote/23240
https://serralvesantiguidades.com/lote/23688
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VINHO DO PORTO 1105

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S - 30 YEARS OLD - BOTTLED IN 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.,
envelhecido em cascos de carvalho. Produced & Bottled by: W & J Graham & Cª, S. A. Oporto - 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: 30 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1106

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa de Bordeaux “DANIEL SERRÃO - GRAN VIN DE BORDEAUX - CUVÉE PRESTIGE DE 2002”, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mise en bouteille par la tourdes Chevaliers à Saint Loubés - (33450) - Produce of France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 189.27 CTL 1107

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 189,27 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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR GARRAFA DE WHISKY DE MALT 1108

Uma (1) garrafa de Whisky de malt “THE FAMOUS GROUSE - VINTAGE MALT WHISKY 1992 - BOTTLED IN 2002”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Matthew Gloag & Son Limited - Blenders & proprietors of The Famous Grouse Brand -
Perth - Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa de formato tubular em cartão litografado. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

COGNAC 1109

Uma (1) garrafa de cognac “MARTELL MÉDAILLON V.S.O.P. FINE CHAMPAGNE COGNAC”, dos anos 60, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecido em cascos de carvalho - produce of France. 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 manchas, picos de acidez e lacre frontal com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1110

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - COLHEITA 1980 - ENGARRAFADO EM 1995”, 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. Vila - Nova de Gaia -
Produto de 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: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23809
https://serralvesantiguidades.com/lote/23315
https://serralvesantiguidades.com/lote/23243
https://serralvesantiguidades.com/lote/23370
https://serralvesantiguidades.com/lote/23112
https://serralvesantiguidades.com/lote/23385
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VINHO DO PORTO 1111

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL C.ª VELHA - VINTAGE PORT - 1985”. Reserva Particular de Ilídio Monteiro Mendes, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 21% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia -
Oporto - 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.

Base Licitação: 30 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL ALENTEJANO 1112

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “COLECÇÃO PRIVADA - SOCIEDADE COMERCIAL VINÍCOLA DE
MANUEL DE ALMEIDA & FILHOS, LDA - 2007 - RÓTULO DO MESTRE MANUEL CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Gonçalo Sá da Bandeira - Herdade do Gamito - Crato - Portugal, para Sociedade Comercial Vinícola de
Manuel de Almeida & filhos, Lda. - Damaia - Portugal - Product of Portugal. Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1113

Uma (1) garrafa em cerâmica de scotch whisky “CHIVAS ROYAL SALUTE - 21 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: Chivas Brothers Ltd - Distillers - Aberdeen - Scotland. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e saco em veludo em tons de azul. Garrafa em porcelana moldada e relevada em tons de azul. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este whisky “Royal Salute - 21 years old” foi lançado no dia 2 de Junho de 1963, 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: 40 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1114

Um (1) decanter em vidro moldado de scotch whisky “MURDOCH’S PERFECTION - 17 YEARS OLD - DE LUXE BLENDED 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:
Douglas Murdoch (Distillers) Co. - Inverness & 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: 30 €

VINHO DO PORTO 1115

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KROHN L.B.V. 1995 - ENGARRAFADO 1999”, 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 - Produto de 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: Challenge International du vin - France 2000 - Médaille D´Argent.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1116

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - QUINTA DE TERRA FEITA - VINTAGE PORT 1987 - BOTTLED IN 1989” de 75 cl, com grau de
alcoolémia de 20,5% Vol., envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor Fladgate & Yatman - Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Product 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: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23253
https://serralvesantiguidades.com/lote/23153
https://serralvesantiguidades.com/lote/23637
https://serralvesantiguidades.com/lote/23640
https://serralvesantiguidades.com/lote/23383
https://serralvesantiguidades.com/lote/23264


Leilão Dezembro 2021

Página 219 de 296

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO REGIONAL ALENTEJANO 1117

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “VOLTE-FACE - RESERVA DE 2015”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Volte-face - Wines of Change, Sociedade unipessoal, Lda. - 1800-379 - Portugal - 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: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1118

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - SWING - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Kilmarnock, 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: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1 LITRO 1119

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “GRAND OLD PARR - AGED 12 YEARS - DE LUXE SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 1Litro, com um
grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Macdonald Greenlees - Distillers Edinburgh EH 12 - 9 DT - 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1120

Uma (1) garrafa de vinho do porto “FERREIRA - VINTAGE PORT 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Bottled by: A. A. Ferreira S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - 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: Rótulos da frente e verso com faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1121

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FONSECA GUIMARAENS - VINTAGE PORT 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Fonseca Guimaraens - Vinhos S.A. - Oporto - Product 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1122

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - QUINTA DA LEDA - VINHA DO POMBAL - 2004”,
de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Engarrafado por: Sogrape Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23145
https://serralvesantiguidades.com/lote/23627
https://serralvesantiguidades.com/lote/23086
https://serralvesantiguidades.com/lote/23375
https://serralvesantiguidades.com/lote/23270
https://serralvesantiguidades.com/lote/23154


Leilão Dezembro 2021

Página 220 de 296

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “PURE SINGLE MALT” 1123

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GLENFIDDICH - ANCIENT RESERVE - 18 YEARS OLD - PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, de 70 cl,
com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled At the Glenfiddich Distillery by: William
Grant´s & Sons, Limited, Dufftown, Banffshire, Scotland. 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: 40 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1124

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “DOM TEODÓSIO”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 37% Vol. Envelhecida em cascos de
carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Dom Teodósio - Rio Maior - Produce of Portugal. Exemplar 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 1125

Uma (1) garrafa de vinho do porto “OFFLEY - BOA VISTA - VINTAGE PORT 1987 - BOTTLED IN 1990”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Forrester & Cª, S.A - Vila Nova de Gaia. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com selo de garantia, protecção de rolha e grade em madeira de pinho patinado. 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1126

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1982”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 21% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled & Shipped by: Real Companhia Velha - Vila Nova de 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1127

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “VALLADO DOURO - 1995 - 1997 E 1999” de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 13,5% e 14,5% Vol. Produzido e engarrafado na: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires por Dona Maria Antónia Ferreira - 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: 20 €

INVULGAR SCOTH WHISKY - WHYTE AND MACKAY “BARREL” 1128

Pipo em madeira torneada, recortada e patinada, decorada com cintas em metal a negro “WHITE & MACKAY - SCOTH WHISKY”, dos anos 70/80,
de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43%. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland - White & Mackay
Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com selo de garantia parcialmente
omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Dim: 15x12,5x20,2 cm (Pipo)

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23357
https://serralvesantiguidades.com/lote/23696
https://serralvesantiguidades.com/lote/23672
https://serralvesantiguidades.com/lote/23277
https://serralvesantiguidades.com/lote/23436
https://serralvesantiguidades.com/lote/23665
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AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1129

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “NETO COSTA -AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado nas Caves Neto Costa, S.A. - Anadia - 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: 15 €

COGNAC DE 1 LITRO 1130

Uma (1) garrafa de cognac “HENNESSY V.S - VERY SPECIAL” possivelmente dos anos 80, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Hennessy Cognac - France. 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 desgastes na policromia e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE VINHO DO PORTO 1131

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRINHA - VINHO PARA MISSAS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por:
Comp. Agrícola e Comercial dos Vinhos do Porto - 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 frontal com faltas e defeitos e do verso rasgado.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1132

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DOW´S - VINTAGE PORT 2016 - BOTTLED 2018” de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 20%. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Symington Family Estates, Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - 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: 35 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1133

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa de Bordeaux “BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD - MOUTON CADET - 2007 - ÉDITION LIMITÉE 80 éme
ANNIVERSAIRE 1930-2010”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Mis en Bouteille à F 33112 Par: Baron Philippe de Rothschild, S.A.
- Négociants à Pauillac - Gironde - France - Produce of 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 vinho tinto de mesa de Bordeaux supérieur “GRANDE VIN DE BORDEAUX - BARON DE LUBERNAC - 2000”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 12% Vol. Mis en Bouteille Par: Baron de Lubernac à F 33220 - Produit de 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 vinho tinto de mesa de Bordeaux supérieur “GRANDE VIN DE BORDEAUX - CHÂTEAU DE SEGUIN 2003”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Mis en Bouteille au Château - Sté Civile du Château de Seguin - Propriétaire a Lignan (Gironde) - France - Produit
de France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Challenge International du vin - France 2005 - Medailhe d´Argent.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE IRISH WHISKY 1134

Uma (1) garrafa de Irish Whisky “REDBREAST - 12 YEARS OLD - PURE POT STILL IRISH WHISKEY”, dos anos 80, de 700 ml, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Matured & Bottled in Bond For Edward Dillon & Cº. Ltd - 25 Mountjoy Square
East - Dublin. 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: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23695
https://serralvesantiguidades.com/lote/23102
https://serralvesantiguidades.com/lote/23281
https://serralvesantiguidades.com/lote/23198
https://serralvesantiguidades.com/lote/23444
https://serralvesantiguidades.com/lote/23368
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 187,5 CL 1135

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BUCHANAN´S RESERVE - 12 YEARS OLD - SELECTED RESERVED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80, de
187,5 cl, com um grau de alcoolémia de 43% 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 rolha em
matéria sintética, selo de garantia e caixa em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

SUPORTE PARA GARRAFA DE VINHO 1136

Corpo em metal amarelo moldado, recortado e torneado, trabalho português do séc. XX. Corpo com apoio recortado para a respectiva garrafa,
assente sobre pilastras laterais torneadas com montante e fuso central roscado de movimento espiralado, accionado manualmente por manivela no
verso, de movimento rotativo, ascendente e descendente, assente sobre base recortada e moldurada em madeira de mogno maciço e patinado.
Sinais de uso.
Alt: 33,5x18,2x28 cm
Este suporte é acompanhado por uma (1) garrafa de vinho do Porto “ QUINTA DO INFANTADO - VINTAGE 1978 - ENGARRAFADO EM JUNHO
DE 1981”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Quinta do
Infantado de João Lopes Roseira, Herd. - Gontelho. Covas. Alto Douro - Portugal. Vinho do Porto do Produtor da Região Demarcada do Douro.
Exemplar numerado 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 frontal omisso e nível bastante abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1137

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S OVER 40 YEARS OLD PORT - ENGARRAFADO EM 1996”, aloirado-doce 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. - Oporto -
Product of Portugal. Exemplar numerado 18455 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: 30 €

VINHO DO PORTO 1138

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1980”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar
com interesse para coleccionadores 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 35 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DAS TERRAS DO SADO 1139

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa das Terras do Sado “PALÁCIO DA BACALHÔA - 2001”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol.
Produzido e engarrafado por: Bacalhôa Vinhos de Portugal, S. A. - Azeitão - Portugal - Product 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: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23661
https://serralvesantiguidades.com/lote/23319
https://serralvesantiguidades.com/lote/23399
https://serralvesantiguidades.com/lote/23081
https://serralvesantiguidades.com/lote/23179
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 1.75 LITRO 1140

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JOHNNIE WALKER - BLACK LABEL - 12 YEARS OLD - EXTRA SPECIAL OLD SCOTCH WHISKY”, de 1,75 L,
com um grau de alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons
Limited - Kilmarnock - Scotland. 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.

Base Licitação: 40 €

BRANDY GREGO 1141

Uma (1) garrafa de brandy Grego “METAXA * * * - PANAMA PACIFIC INTER. EXPOSITION - GRAND PRIX SAN FRANCISCO 1915”,
possivelmente dos anos 70, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. The Distilled Spirits in This Product Are Grape Brandy. Produced And Bottled by: S. &
E. & A. Metaxa S.A. Piraeus - Greece. 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.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1142

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1981 - BOTTLED IN 1987”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Shipped by: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DO DOURO 1143

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DO COTTO - GRANDE ESCOLHA 1991 e 1997”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 12% e 12,5% Vol. Produzido e engarrafado na quinta: Montez Champalimaud, Ld.ª - Cidadelhe - Produce of Portugal.
Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de acidez e níveis abaixo do recomendável, uma das garrafas com mais incidência.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1144

Uma (1) garrafa de scotch whisky “THE GLENLIVET - PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - 18 YEARS OF OLD”, dos anos 90 de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled in Scotland at: The Glenlivet Distilery - Banffshire. 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: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1145

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - ALVARINHA - RESERVA V.S.O.P.”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de 50% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida na Região demarcada dos Vinhos Verdes por: Adega Cooperativa Regional de Monção. Exemplar
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: Em 1981, ano do seu lançamento, foram engarrafadas 300 unidades, devidamente numeradas e controladas. A esta garrafa coube o número
136. Nível abaixo do recomendável, rótulo do verso com faltas e lacre com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23244
https://serralvesantiguidades.com/lote/23115
https://serralvesantiguidades.com/lote/23401
https://serralvesantiguidades.com/lote/23171
https://serralvesantiguidades.com/lote/23228
https://serralvesantiguidades.com/lote/23111
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VINHO DO PORTO 1146

Uma (1) garrafa de vinho do porto “FERREIRA - VINTAGE PORT 1987”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% vol., envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Bottled by: A. A. Ferreira S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - Product 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DO DOURO 1147

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “QUINTA DO COTTO - GRANDE ESCOLHA 1990”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado na quinta: Montez Champalimaud, Ld.ª - Cidadelhe - Produce of Portugal. Exemplares
numerados com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos
pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável, uma das garrafas com mais incidência.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1148

Uma (1) garrafa de scotch whisky “BALLANTINE´S - 17 YEARS OLD - VERY OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 70/80, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured - Quality Guaranteed. Blended & Bottled by: George Ballantine & Son,
Limited. Distillers - Dumbarton - 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.

Base Licitação: 40 €

COGNAC FRANCÊS 1149

Uma (1) garrafa de Cognac francês “HENNESSY BRAS ARMÉ”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e
engarrafado por: Sté. Jas. Hennessy & Cº - Cognac - France. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha e selo parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1150

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DA ROMEIRA - COLHEITA 1967 - ENGARRAFADA EM 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado pelo produtor: Sociedade Agrícola da Romeira, S.A. - Cotas - Alto-Douro - Product 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: 30 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1151

Três (3) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - VINHA GRANDE 1995”, de 750 ml, com um grau de 12,5%
Vol. Engarrafado por: A. A. Ferreira S.A. Vila Nova de Gaia - 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: Rótulos frontais com manchas de acidez e alguns do verso com faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23380
https://serralvesantiguidades.com/lote/23170
https://serralvesantiguidades.com/lote/23647
https://serralvesantiguidades.com/lote/23689
https://serralvesantiguidades.com/lote/23669
https://serralvesantiguidades.com/lote/23163
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GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1152

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE AND MACKAY - MASTERS RESERVE - 21 YEARS OLD - MATURE SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland - Whyte & Mackay Distillers -
Glasgow - Scotland G2 5RG. 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: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1153

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - 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.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1154

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DAS LAMELAS - 40 ANOS - ENGARRAFADO EM 2010”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado pelo produtor: José António da Fonseca Augusto Guedes, Unip, Ld.ª - Rio
Bom - Portelo de Cambres, - 5100-421 - Lamego - Product of Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e
caixa original em madeira litografada. 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: 40 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1155

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - QUINTA DA LEDA - 2017”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Sogrape Vinhos S.A. - Vila Nova de Gaia - Portugal - 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: 20 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DE 1 LITRO 1156

Um (1) decanter em cerâmica moldada e vidrada “YE WHISKY OF YE MONKS”, dos anos 80. A de luxe Scotch Whisky - Donald Fisher Ltd -
Edinburgh - Scotland de 1 L, sem grau de alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar raro e invulgar 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: Caixa com defeitos.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE / BAGACEIRA NAVEGANTE 1157

Uma (1) garrafa de aguardente / bagaceira “NAVEGANTE” de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 45% Vol., envelhecida em cascos de carvalho.
Produzida e engarrafada por: Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvico - C.R.L. - 7960 - 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/23231
https://serralvesantiguidades.com/lote/23230
https://serralvesantiguidades.com/lote/23205
https://serralvesantiguidades.com/lote/23156
https://serralvesantiguidades.com/lote/23239
https://serralvesantiguidades.com/lote/23236
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VINHO GENEROSO 1158

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO - CASA DO DOURO 1964 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal. Exemplar
numerado 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1159

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “QUINTA DO VALLADO - RESERVA DE 2003”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Produzido e engarrafado por: Quinta do Vallado. Soc. Agrícola, Lda. - Peso da Régua - 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: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 4,5 L 1160

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - RED LABEL - OLD SCOTCH WHISKY”, dos anos 90, de 4,5 L, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled - Blended And Bottled in Scotland by: John Walker & Sons Ltd - Kilmarnock -
Scotland. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha em chapa, 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, apresentando algumas partes descoladas.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1161

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA - AGUARDENTE VINICA VELHA - V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafado por: Caves Aliança, S.A. - Sangalhos - Portugal. Product of Portugal. Exemplar com protecção de
rolha, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1162

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - COMTES DE CHAMPAGNE 1981 - BRUT - BLANC DE BLANCS”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger - Reims - France - NM - 162 - 001 - Produce of France. 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: 50 €

VINHO DO PORTO 1163

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23199
https://serralvesantiguidades.com/lote/23143
https://serralvesantiguidades.com/lote/23245
https://serralvesantiguidades.com/lote/23275
https://serralvesantiguidades.com/lote/23101
https://serralvesantiguidades.com/lote/23803
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1164

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CLOS DE L´ORATOIRE DES PAPES - 2001 - CHATEAUNEUF - DU - PAPE”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Mis en bouteille â la Propriété - Le Amouroux - Propriétaire - Récoltant - Chateauneuf-Du-Pape - (Vaucluse) - France -
Produit de France. 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: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1165

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE AND MACKAY - SPECIAL RESERVE - 21 YEARS OLD - MATURE SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland - Whyte & Mackay Distillers -
Glasgow - Scotland G2 5RG. 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: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1166

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA - AGUARDENTE VELHA - V.S.O.P”, de 75 cl, 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 omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1167

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1168

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “VALLADO DOURO - 2000”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
14,5% Vol. Produzido e engarrafado na: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires por Dona Maria Antónia Ferreira - 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: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1169

Uma (1) garrafa em cerâmica de scotch whisky “CHIVAS ROYAL SALUTE - 21 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Blended and Bottled by: Chivas Brothers Ltd - Distillers - Aberdeen - Scotland. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e saco em veludo em tons de azul. Garrafa em porcelana moldada e relevada em tons de azul. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Este whisky “Royal Salute - 21 years old” foi lançado no dia 2 de Junho de 1963, 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: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23142
https://serralvesantiguidades.com/lote/23092
https://serralvesantiguidades.com/lote/23276
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AGUARDENTE PREPARADA 1170

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE PREAPARADA CENTURIA”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Gonçalves Monteiro & Filhos Lda - V. N. Gaia - Portugal - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

VINHO GENEROSO 1171

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO - CASA DO DOURO 1963 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal. Exemplar
numerado e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. 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: 40 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1172

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CLOS DE L´ORATOIRE DES PAPES - 2001 - CHATEAUNEUF - DU - PAPE”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 14% Vol. Mis en bouteille â la Propriété - Le Amouroux - Propriétaire - Récoltant - Chateauneuf-Du-Pape - (Vaucluse) - France -
Produit de France. 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: 20 €

RARO E INVULGAR SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1173

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE BALVENI - 10 YEARS OLD - FOUNDER´S RESERVE”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland by: William Grant´s & Sons Ltd - The Balvenie Destillery
banffshire Scotland. This Pure Malt Whisky is Produced by The Fifth Generation of an Independent Family Company. 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. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com manchas de oxidação acentuadas e defeitos.

Base Licitação: 50 €

DUAS GARRAFAS DE AGUARDENTE VELHA 1174

Uma (1) garrafa de aguardente velha “FEDERAÇÃO DOS VINICULTORES DO DÃO - AGUARDENTE VELHA RESERVA”, de 0,73 L, com um grau
de alcoolémia de 42% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Envelhecida e engarrafada pela: Federação dos Vinicultores do Dão - Viseu -
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre do gargalo parcialmente partido.
Uma (1) garrafa de aguardente velha “ALIANÇA VELHA V.S.”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de
carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança - Sangalhos. 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 defeitos e não garantimos o fecho correcto da garrafa.

Base Licitação: 15 €

COGNAC 1175

Uma (1) garrafa de cognac “HEENNESSY V.S.O.P. - FINE CHAMPAGNE”, dos anos 70/80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Hennessy - 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.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23288
https://serralvesantiguidades.com/lote/23227
https://serralvesantiguidades.com/lote/23141
https://serralvesantiguidades.com/lote/23356
https://serralvesantiguidades.com/lote/23297
https://serralvesantiguidades.com/lote/23119
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VINHO DO PORTO 1176

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1177

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE - 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Gran vin
de Bordeaux - Appellation Pauillac Contrôlée. Mis en Bouteille au Chateau -Société Civile Du Chateau Grand-Puy Ducasse - Propriétaire A Pauillac -
Gironde - France - Produit de France. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1178

Uma (1) garrafa de scotch whisky “THE GLENROTHES 1989 - SINGLE SPEYSIDE MALT - BOTTLED IN 2002”, de 700 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland By: Berry Bros. & Rudd, 3 St Jame´s ST, London -
Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, cinzeiro em liga metálica e caixa original em cartão
litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR BRANDY VELHO 1179

Uma (1) garrafa de brandy “BORGES 30 ANOS - BRANDY VELHO DE FRASQUEIRA”, de 1 Litro, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada 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 parcialmente omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1180

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO POÇAS - MAIS DE 40 ANOS DE IDADE - ENGARRAFADO EM 2002”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: Manoel D. Poças Júnior - Vinhos, S.A. Vila Nova
de Gaia - 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 cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1181

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE - 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Gran vin
de Bordeaux - Appellation Pauillac Contrôlée. Mis en Bouteille au Chateau - Société Civile Du Chateau Grand-Puy Ducasse - Propriétaire A Pauillac -
Gironde - France - Produit de France. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Um dos rótulos com manchas de oxidação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23806
https://serralvesantiguidades.com/lote/23140
https://serralvesantiguidades.com/lote/23360
https://serralvesantiguidades.com/lote/23294
https://serralvesantiguidades.com/lote/23262
https://serralvesantiguidades.com/lote/23139
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INVULGAR GARRAFA DE PURE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY 1182

Uma (1) garrafa de puré Highland malt ”GLEN ELGIN - 12 YEARS OLD - PURE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled in Scotland by: White horse Distillers Ltd - Glasgow and London. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores 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.

Base Licitação: 50 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1183

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE & MACKAY - 21 YEARS OLD - GOLD MEDALLION”, de 70 cl, com umgrau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Whyte & Mackay - Distillers Ltd, 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 €

AGUARDENTE VELHA 1184

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE VELHA - CAPUCHINHA”, dos anos 80, de 70 cl, 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 com manchas de oxidação e em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1185

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1992”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - Millesime 1992. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de
verde, conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1186

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

VINHO DO PORTO 1187

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S - MALVEDOS - VINTAGE PORTO 1984- BOTTLED IN 1986”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol., envelhecido em cascos de carvalho. Produced & Bottled by: W & J Graham & Cº - Oporto - Produce of Portugal. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, caixa original em cartão litografado e decanter em vidro translucido moldado, fabrico
da “Atlantis”. 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: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23657
https://serralvesantiguidades.com/lote/23359
https://serralvesantiguidades.com/lote/23350
https://serralvesantiguidades.com/lote/23339
https://serralvesantiguidades.com/lote/23807
https://serralvesantiguidades.com/lote/23810
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GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1188

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “03 - BATUTA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2005”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos), S.A. - V. N. Gaia - Fundada em 1842 - 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: 30 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1189

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. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE PURE HIGHLAND MALT 1190

Uma (1) garrafa de Pure Highland Malt “THE GLENDRONACH ORIGINAL 12 YEARS OLD - PUREHIGHLAND MALT - SCOTCH WHISKY”, dos
anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce & Bottled by: The Proprietor The
Glendronach Distillery Cº Limited - Forgue By Huntly Aberdeenshire - Scotland. Exemplar raro e invulgar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 80 €

AGUARDENTE VELHA 1191

Uma (1) garrafa de aguardente “BORLIDO - AGUARDENTE VÌNICA VELHA”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Preparada por: Borlido S.A. - Sangalhos - 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 GENEROSO 1192

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO - CASA DO DOURO 1964 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal. Exemplar
numerado 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 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 €

VINHO DO PORTO 1193

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE DE 1970 - BOTTLED JANUARY 1973 - THREE CROWNS”, Retinto - Adamado -
Extra Selected, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20,76% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped By: J. W.
Burmester & Cª, Ld.ª - Product of Portugal. 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 abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23146
https://serralvesantiguidades.com/lote/23641
https://serralvesantiguidades.com/lote/23372
https://serralvesantiguidades.com/lote/23416
https://serralvesantiguidades.com/lote/23363
https://serralvesantiguidades.com/lote/23389
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DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1194

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE - 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Gran vin
de Bordeaux - Appellation Pauillac Contrôlée. Mis en Bouteille au Chateau - Société Civile Du Chateau Grand-Puy Ducasse - Propriétaire A Pauillac -
Gironde - France - Produit de France. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e um com faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR SCOTCH WHISKY PURE MALT 1195

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: Nível abaixo do recomendável e caixa em razoável estado de conservação, apresentando partes cartonadas descoladas.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1196

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA ALVARINHA - DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada por: Adega Cooperativa Regional de Monção - Monção PT - Produce of Portugal.
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.

Base Licitação: 15 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1197

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1993”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - Millesime 1993. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de
verde, conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1198

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “03 - BATUTA - DOURO - NIEPOORT, PORTUGAL - ENGARRAFADO EM
2005”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Engarrafado por: Niepoort (Vinhos), S.A. - V. N. Gaia - Fundada em 1842 - 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: 30 €

AGUARDENTE VELHA 1199

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, possivelmente dosanos 60/70, de 0,75 L, com um
grau de alcoolémia de 39% Vol., envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia vinícola do Norte de Portugal -
Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Produto
natural que pode apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23136
https://serralvesantiguidades.com/lote/23801
https://serralvesantiguidades.com/lote/23414
https://serralvesantiguidades.com/lote/23340
https://serralvesantiguidades.com/lote/23147
https://serralvesantiguidades.com/lote/23408
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RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1200

Uma (1) garrafa de champagne “DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250-001 - Millesime 1998. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de verde,
conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1201

Uma (1) garrafa de “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 - Produce of Portugal. Exemplar numerado [55458 -
B], no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e etiqueta identificativa em cartão omissa. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1202

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE - 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Gran vin
de Bordeaux - Appellation Pauillac Contrôlée. Mis en Bouteille au Chateau - Société Civile Du Chateau Grand-Puy Ducasse - Propriétaire A Pauillac -
Gironde - France - Produit de France. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com manchas de oxidação e um com faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

RARO E INVULGAR SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1203

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE BALVENI - 10 YEARS OLD - FOUNDER´S RESERVE”, dos anos 80, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 43% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in Scotland by: William Grant´s & Sons Ltd - The Balvenie Destillery
banffshire Scotland. This Pure Malt Whisky is Produced by The Fifth Generation of an Independent Family Company. Exemplar raro e 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: 50 €

VINHO DO PORTO 1204

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

AGUARDENTE VELHA 1205

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA - RESERVA 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. da Quinta da
Aveleda, Ldª - Penafiel - Portugal. Exemplar numerado 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: Pequenas faltas e defeitos no lacre do topo da garrafa.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23345
https://serralvesantiguidades.com/lote/23686
https://serralvesantiguidades.com/lote/23137
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RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1206

Uma (1) garrafa de champagne “DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250-001 - Millesime 1998. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de verde,
conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Base da caixa com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1207

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - KOPKE DESDE 1638 - BRANDY * * * * *”, dos anos 70, de 1 Litro, sem grau de
alcoolémia, envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: C. N. Kopke & Cª, Ldª - V. N. 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: Rótulo com oxidação e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1208

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa Regional Alentejano “INCÓGNITO - CORTES DE CIMA 2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
14,5% Vol. Produzido e engarrafado na propriedade por: Hans Kristian Jorgensen - Cortes de Cima - 7960-999 - 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: 40 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1209

Uma (1) garrafa de scotch whisky “WHYTE & MACKAY - 21 YEARS OLD - GOLD MEDALLION”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% 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 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1210

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1995”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - Millesime 1995. 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: A caixa não corresponde ao ano da garrafa, mas vai como oferta. A caixa em questão é do ano [1993].

Base Licitação: 50 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1211

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.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23346
https://serralvesantiguidades.com/lote/23107
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Leilão Dezembro 2021

Página 235 de 296

AGUARDENTE VELHA 1212

Uma (1) garrafa de aguardente velha “SOALHEIRO - AGUARDENTE VELHA - ALVARINHO - ENGARRAFADA EM 2016”, de 50 cl, com um grau
de alcoolémia de 44,7% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafado por: Vinusoalleirus, Ld.ª - Melgaço Pt. - Product of Portugal. Exemplar
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 €

VINHO GENEROSO 1213

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO BRANCO - CASA DO DOURO 1964 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal.
Exemplar numerado 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1214

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - PONTE DE AMARANTE - CAVES DA CERCA”, de 0,93 Lt, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Caves da Cerca, S. A.R.L - Amarante - Portugal.
Exemplar do seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1215

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE - 1999”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Gran vin
de Bordeaux - Appellation Pauillac Contrôlée. Mis en Bouteille au Chateau - Société Civile Du Chateau Grand-Puy Ducasse - Propriétaire A Pauillac -
Gironde - France - Produit de France. Exemplares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Um dos rótulos com manchas de oxidação e com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1216

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BURMESTER - VINTAGE DE 1980 - BOTTLED JULY 1982 - THREE CROWNS”, Retinto - Adamado - Extra
Selected, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled And Shipped By: J. W. Burmester & Cª, Ld.ª. 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: 40 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY COM 3,78 LITRE 1217

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 12 YEARS OLD”, dos anos 80, de 3,78 L, 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 e caixa original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23218
https://serralvesantiguidades.com/lote/23386
https://serralvesantiguidades.com/lote/23216
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Leilão Dezembro 2021

Página 236 de 296

AGUARDENTE VELHA 1218

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA - RESERVA DA CASA D´AVELLEDA”, de 70 cl,
com um grau de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Bottled And Shipped by: Aveleda - Soc. Agr. e Com. da Quinta da
Aveleda, Ld.ª - Penafiel - Portugal. Exemplar numerado [00068] com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada e selo
de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre do gargalo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

VINHO GENEROSO 1219

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO - CASA DO DOURO 1963 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal. Exemplar
numerado 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com quebras e desgastes na policromia.

Base Licitação: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1220

Uma (1) garrafa de aguardente “POÇAS - AGUARDENTE VELHA”, dos anos 80, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Manoel D. Poças Júnior, Vinhos, S.A. - Vila Nova de Gaia - 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.
Nota: Rótulo em cortiça.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1221

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa Regional Alentejano “INCÓGNITO - CORTES DE CIMA 2001”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
14,5% Vol. Produzido e engarrafado na propriedade por: Hans Kristian Jorgensen - Cortes de Cima - 7960-999 - 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: 40 €

DUAS GARRAFAS INVULGARES DE VINHO DO PORTO 1222

Uma (2) garrafas de vinho do Porto “MANUEL DE ALMEIDA MARTHA - GARRAFEIRA PARTICULAR - PORT WINE DE 1955 E DE ???”, de 750
ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Quinta das Almoínhas 5110 -
Armamar - Lobrigos - Portugal. Exemplar invulgar 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 de uma das garrafas com faltas e defeitos, afectando a data do seu respectivo engarrafamento.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1223

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - RESERVA - SANTHIAGO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 38,5% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: 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 rolha lacrada e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23378
https://serralvesantiguidades.com/lote/23362
https://serralvesantiguidades.com/lote/23412
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23811
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DOIS DECANTERS DE SCOTCH WHISKY 1224

Dois (2) decanters em vidro moldado de scotch whisky “WHYTE AND MACKAY - 12 & 21 YEARS OLD”, conhecido com “Tantalus box” de uma
edição limitada, possivelmente dos anos 80, de 37,5 cl (cada), com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecidos em cascos de carvalho.
Distilled, Blended & Bottled in Scotland - White & Mackay Distillers - Glasgow - Scotland. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores
no seu estado original com gargalos lacrados, selos de garantia, estojo em madeira de mogno maciço e caixa original em cartão litografado. Estojo
em madeira maciça, patinada e moldurada com a parte frontal de movimento ascendente e descendente, encimado por pega central em metal
patinado, recortada e vazada em voluta. Rolhas em vidro translucido moldado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 80 €

BAGACEIRA VELHA 1225

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “BAGACEIRA VELHA - CASAL DE VALLE PRADINHOS”, de 7,5 dl, com um volume de alcoolémia de 50%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada na origem - Macedo de Cavaleiros - 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: 25 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA 1226

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada da Bairrada “COLINAS DE SÃO LOURENÇO - PRINCIPAL - GRANDE RESERVA
2009”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agric. Colinas de São Lourenço Lda - 3780 - 179 -
Lourenço do Bairro, Portugal - Product of Portugal. Exemplar no estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1227

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SYMINGTON’S - QUINTA DO VESÚVIO - VINTAGE PORT 1990 - BOTTLED IN 1992”, de 75 cl, com um
volume de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Soc. Agri. da Quinta do Vesúvio, Ld.ª - Foz Coa -
Alto Douro - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 €

AGUARDENTE VELHA 1228

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA - 25 ANOS SPECIAL SELECTION - AGUARDENTE VÌNICA VELHA - V.S.O.P”, de 70 cl, com um
grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafado por: Caves Aliança S.A. - Sangalhos - Portugal - Product of
Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em
madeira pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Exemplar de uma edição especial de 2.500 garrafas.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1229

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Blended And Bottled by: James Martin?s Cº Ld.ª - Broxburn
- Scotland. Distribuído por: Bacardi - Martini, Portugal Ldª - C. Ribatejo - Portugal. 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.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23659
https://serralvesantiguidades.com/lote/23269
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VINHO DO PORTO 1230

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO 1952”, de 75 cl, sem grau d alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e
engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, Ld.ª - Est. 1859 - 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: Rótulo com ínfimos defeitos.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1231

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “CAVES VELHAS - AGUARDENTE VELHÍSSIMA”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafado em Bucelas por: Caves Velhas - Lisboa - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original
com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original de formato tubular em chapa litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com desgastes nas inscrições a dourado e caixa com oxidação e picos de corrosão.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1232

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% vol. From a very Limited Balance of Stocks Lais Down 20 Years ago. Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd - Broxburn -
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.

Base Licitação: 120 €

VINHO GENEROSO 1233

Uma (1) garrafa de vinho generoso “VINHO GENEROSO - CASA DO DOURO 1964 - ENGARRAFADO EM 2004”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Engarrafado por: Casa do Douro - Peso da Régua - Produto de Portugal. Exemplar
numerado e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. 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: 40 €

AGUARDENTE VELHA 1234

Uma (1) garrafa de aguardente velha “NIEPOORT - 25 ANOS DE CASCO”, possivelmente dos anos 60/70, de 75 cl, sem grau de alcoolémia,
envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Nieport & Cº - Porto. 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 manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1235

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd - Broxburn -
Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia, e caixa original em
madeira litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23193
https://serralvesantiguidades.com/lote/23411
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INVULGAR VINHO DO PORTO 1236

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ROYAL OLD COMPANY - JUBILÉE PORT - 225 YEARS CELEBRATION”, 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. Real Cª Velha - instituída por alvará régio de 1756. 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: 50 €

BAGACEIRA VELHA 1237

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “BAGACEIRA VELHA - CASAL DE VALLE PRADINHOS”, de 7,5 dl, com um volume de alcoolémia de 50%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada na origem - Macedo de Cavaleiros - 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: Rótulo com faltas e em mau estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1238

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd – Scotland -
EH 1 - 3AT. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo original
em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

VINHO DO PORTO 1239

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO 1952”, de 75 cl, sem grau d alcoolémia, envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e
engarrafado por: A. A. Cálem & Filho, Ld.ª - Est. 1859 - 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: Rótulo com ínfimos defeitos.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1240

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA - RESERVA 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, Ld.ª - Penafiel - Portugal. Exemplar numerado [24703] 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 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1241

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 Years ago. Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd – Broxburn
– Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo original
em madeira com exterior em couro litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Interior do estojo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23257
https://serralvesantiguidades.com/lote/23410
https://serralvesantiguidades.com/lote/23094
https://serralvesantiguidades.com/lote/23194
https://serralvesantiguidades.com/lote/23667
https://serralvesantiguidades.com/lote/23095
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VINHO DO PORTO 1242

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SANDEMAN 30 YEARS OLD - TAWNY PORT - THE BICENTENARY 1790-1990 - BOTTLED IN 1990”, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sandeman & Cº - Porto - Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, 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.
Nota: Lacre com faltas e defeitos no topo do gargalo e nível ligeiramente abaixo do recomendável.
Esta garrafa é uma réplica de um exemplar fabricado em 1790. Foi produzida por sopro nas instalações de Manuel Pereira Roldão & Filhos, Lda. na
Marinha Grande. O selo de vidro tem as iniciais G.S de George Sandeman, fundador da Casa Sandeman em 1790.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1243

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA - RESERVA 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, Ld.ª - Penafiel - Portugal. Exemplar numerado [24703] 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 do gargalo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1244

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd - Broxburn -
Scotland. 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 €

AGUARDENTE VELHA 1245

Uma (1) garrafa de aguardente velha “FONSECAS - 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 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: 35 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA 1246

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada da Bairrada “COLINAS DE SÃO LOURENÇO - PRINCIPAL - GRANDE RESERVA
2009”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 14,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agric. Colinas de São Lourenço Lda. - 3780 - 179 -
Lourenço do Bairro, Portugal - Product of Portugal. Exemplar no estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO “MAGNUM” 1247

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NIEPOORT´S - VINTAGE 1978 - BOTTLED IN 1980”, de 1,5 L, 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, selo de garantia e etiqueta circular em metal com a seguinte inscrição [Niepoort´s 1978 vintage Port]. 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/23261
https://serralvesantiguidades.com/lote/23666
https://serralvesantiguidades.com/lote/23358
https://serralvesantiguidades.com/lote/23278
https://serralvesantiguidades.com/lote/23167
https://serralvesantiguidades.com/lote/23675
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RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1248

Uma (1) garrafa de champagne “DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1998”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250-001 - Millesime 1998. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de verde,
conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com manchas de acidez e em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1249

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. Blended And Bottled by: James Martin’s Cº Ltd - Leith -
Scotland. Distribuído por: Martini & Rossi Ld.ª - Castanheira do Ribatejo - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu
estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 120 €

AGUARDENTE VELHA 1250

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-0918] 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: 40 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1251

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - LIMITED GOLD EDITION - FINE & RARE BLENDED SCOTCH
WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 Years ago. Blended and Bottled
by: James Martin´s Cº Ltd - Broxburn, Scotland - EH52 - 5AQ. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia, estojo original com sistema de encartar em cartão litografado e recipiente em vidro translucido moldado com
folha de ouro no interior. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 150 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1252

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA ESPECIAL - COLHEITA DE 1984”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 11,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. 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.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1253

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “WARRE´S - COLHEITA 1940”, aloirado-doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Warre & Cª Ld.ª - Produce of Portugal. Exemplar invulgar 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 ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23344
https://serralvesantiguidades.com/lote/23619
https://serralvesantiguidades.com/lote/23118
https://serralvesantiguidades.com/lote/23096
https://serralvesantiguidades.com/lote/23437
https://serralvesantiguidades.com/lote/23678
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RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1254

Uma (1) garrafa de champagne “ DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1996”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250-001 - Millesime 1996. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de verde,
conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com manchas de acidez e em mau estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1255

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN`S - AGED 30 YEARS - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, destilado antes de
1967, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Produzido e engarrafado por James Martin`s Ld.ª - Broxburn, Scotland - EH52 - 5AQ e
distribuído por Bacardi - Martini - Portugal - 2600-659 - Castanheira do Ribatejo - Portugal. Cada um dos whiskies que entra na composição deste
blend de excepção tem no mínimo 30 anos. Como é tão extraordinariamente raro de encontrar whiskies com esta idade, o número de garrafas de
James Martin?s 30 Years Old Blend é também muito limitado. Os 130 anos de experiencia da James Martin?s & Cº Ld.ª, reflectem-se
profundamente na criação deste blend. Os whiskies que o compõem foram seleccionados por toda a Escócia e deixados em repouso muitos e
muitos anos. Durante o seu excepcionalmente longo período de maturação, estes whiskies foram minuciosamente cuidados por forma a atingirem
um soberbo equilíbrio de suavidade, riqueza, profundidade e frescura de aromas. Aparência: Âmbar escuro com reflexos acastanhados. Aroma:
Muito intenso a amêndoas e nozes no início, sobre um fundo de xerez e caramelo amanteigado, associado a um complexo de fruta que inclui figos
secos e casca de laranja cristalizada. Sabor: Puro. No início é suave e um tanto oleoso e no fim ligeiramente quente e licoroso. Exemplar raro e
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original lacada a negro com
aplicações em chapa dourada e cartão forrado a matéria sintética. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 400 €

AGUARDENTE VELHA 1256

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, pelo vinicultor - Maria Hermínia
Paes. Exemplar numerado [XI-1075] 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: 40 €

VINHO DO PORTO 1257

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CINTRA 1937 - PORT - BOTTLED IN 1991” de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol., envelhecido em
cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Warre & Cª S.A. - Oporto – Product 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 100 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1258

Uma (1) garrafa de champagne “DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1996”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250-001 - Millesime 1996. Exemplar no seu estado original com interesse para
coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de verde,
conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa com manchas de acidez.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23343
https://serralvesantiguidades.com/lote/23098
https://serralvesantiguidades.com/lote/23349
https://serralvesantiguidades.com/lote/23808
https://serralvesantiguidades.com/lote/23342
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INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1259

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 25 YEARS OLD - PURE MALT - LIMITED EDITION - FINE & RARE”, de 70 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% Vol. Scotch Whisky Blended and Bottled by: James Martin´s Cº Ltd - Broxburn - Scotland - Established 1878 - Produce of
Scotland. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo original em
cartão forrado exteriormente a tecido em tons de negro. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: James Martin’s 25 years Pure Malte de uma série limitada de 6000 garrafas numeradas, sendo esta o número 2447. Esta edição foi elaborada
para a respectiva celebração do 125 aniversário da fundação da companhia.

Base Licitação: 180 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1260

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1993”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - Millesime 1993. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso, certificado de autenticidade e caixa original em cartão forrada em tons de
verde, conservando ainda a etiqueta original de fecho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

RARÍSSIMA GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE MALT 1261

Uma (1) garrafa de whisky de malt “THE DALMORE 1966 - THE FORTY - 40 YEARS OLD - THE KING OF MALTS - SINGLE HIGHLAND MALT
SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho americano. Dalmore Distillery - Dalmore
Alness - Ross Shire IV 17 Out - Scotland. Exemplar muito raro e invulgar no seu estado original, com protecção de rolha, selo de garantia omisso.
Garrafa de scotch whisky, com certificado de autenticidade. Luxuosa caixa original, forrada exteriormente em pele de tons negros e interiormente a
veludo com os mesmos tons. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Exemplar raríssimo e valioso de uma edição especial de 1000 garrafas, sendo esta o número 79, destilado em 21 de Março de 1966.

Base Licitação: 3.500 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1262

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA ESPECIAL - COLHEITA DE 1984”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 11,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal.
Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1263

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “C. DA SILVA - DALVA PORTO - RESERVE 1940 - ENGARRAFADO EM 2001”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced, Bottled and Shipped by: C. da Silva (Vinhos) S.A. 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: 120 €

RARA E INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1264

Uma (1) garrafa de aguardente velha “KOPKE - RESERVA DO TRICENTENÁRIO - ENGARRAFADA EM 1977”, de 1 L, com um grau de alcoolémia
de 41% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: C. N. Kopke & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar raro
e invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caxa original em cartão, forrada a papel
aveludado em tons de azul com partes litografadas. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Inscrições a branco com desgastes.

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23097
https://serralvesantiguidades.com/lote/23341
https://serralvesantiguidades.com/lote/24019
https://serralvesantiguidades.com/lote/23144
https://serralvesantiguidades.com/lote/23079
https://serralvesantiguidades.com/lote/23409
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INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1265

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLEND SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Lais Down 20 Years ago. Produzido e engarrafado na Escócia por: James Martin’s Cº
Lda., - Leith - Escócia. Distribuidor para Portugal: J. A. da Costa Pina, Ld.ª., - Rua do Alecrim, 73 - Lisboa - Costa Pina & Vilaverde, Lda., - Rua do
Bonjardim, 420 - Porto. 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.

Base Licitação: 120 €

VINHO DA MADEIRA 1266

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “JOÃO PEREIRA D’ OLIVEIRA - CAMARA DE LOBOS - VINHO VELHO 1940”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: João Pereira D’ Oliveira - Wine Grower & Exporter - Rua dos
Ferreiros, 107 - Funchal - Madeira. Exemplar invulgar 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 cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 80 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1267

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLEND SCOTCH WHISKY”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Lais Down 20 Years ago. Produzido e engarrafado na Escócia por: James Martin’s Cº
Lda., - Leith - Escócia. Distribuidor para Portugal: J. A. da Costa Pina, Ld.ª., - Rua do Alecrim, 73 - Lisboa - Costa Pina & Vilaverde, Lda., - Rua do
Bonjardim, 420 - Porto. 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.

Base Licitação: 120 €

BARCA VELHA – 1991 1268

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA - 1991 - CASA FERREIRINHA DOURO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Engarrafado por A. A. Ferreira S.A. - Vila Nova de Gaia - Product of Portugal. Sogrape distribuição, S.A. - 4300 - Avintes. Exemplar no seu
estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 120 €

RARA E INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1269

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - AGED 30 YEARS - LIMITED EDITION - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”,
destilado antes de 1967, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Blended & Bottled by: James Martin?s Cº Ld.ª - Scotland e distribuído por
Bacardi - Martini - Portugal Ld.ª - Castanheira do Ribatejo - Portugal. Cada um dos whiskies que entra na composição deste blend de excepção tem
no mínimo 30 anos. Como é tão extraordinariamente raro de encontrar whiskies com esta idade, o número de garrafas de James Martin?s 30 Years
Old Blend é também muito limitado. Os 130 anos de experiencia da James Martin?s & Cº Ld.ª, reflectem-se profundamente na criação deste blend.
Os whiskies que o compõem foram seleccionados por toda a Escócia e deixados em repouso muitos e muitos anos. Durante o seu
excepcionalmente longo período de maturação, estes whiskies foram minuciosamente cuidados por forma a atingirem um soberbo equilíbrio de
suavidade, riqueza, profundidade e frescura de aromas. Aparência: Âmbar escuro com reflexos acastanhados. Aroma: Muito intenso a amêndoas e
nozes no início, sobre um fundo de xerez e caramelo amanteigado, associado a um complexo de fruta que inclui figos secos e casca de laranja
cristalizada. Sabor: Puro. No início é suave e um tanto oleoso e no fim ligeiramente quente e licoroso. 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 em tons dourados sobre fundo
vermelho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23618
https://serralvesantiguidades.com/lote/23338
https://serralvesantiguidades.com/lote/23617
https://serralvesantiguidades.com/lote/24025
https://serralvesantiguidades.com/lote/23099
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RARO E INVULGAR VINHO DO PORTO 1270

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. 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: 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: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23679
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LIVROS RELIGIOSOS – {DOIS VOLUMES} 1271

SARMENTO (FR. FRANCISCO DE JESUS MARIA) – HORAS DA SEMANA SANTA, EMPREGADAS NA LIÇÃO, E MEDITAÇÃO DOS
PRINCIPAES OFFICIOS, E SAGRADOS MYSTERIOS DESTE SANTO TEMPO.Traduzidos, e expostos na Lingua Portugueza, COM VARIAS
ILLUSTRAÇÕES HISTORICAS, opportunas Reflexões Moraes, e diferentes Práticas de Piedade, para melhor intelligencia, devoto exercício, e
espiritual proveito dos Fieis Christãos, nestes grandes solemnes Dias. Undecima impressão. SEU AUTHOR FR. FRANCISCO DE JESUS MARIA
SARMENTO, Ex-Geral da nova Congregação da Sagrada Ordem Terceira, &c. LISBOA Na Regia Officina Typografica. Anno M. DCC. XCIX. [1799].
In-12º de com 584-IV págs. E. Obra ilustrada com sete gravuras abertas a buril em folhas separadas do texto.As páginas finais contêm o índice
geral, o privilégio de D. Maria I (30-08-1791), o registo do privilégio e o índice com a colocação das estampas. Bela encadernação da época a inteira
de pele com ferros e frisos a ouro na lombada e nas pastas. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. POUCO VULGAR.
NOVENA DO GLORIOSO PATRIARCA S. DOMINGOS DE GUSMÃO, Fundador da sagrada Ordem dos Prégadores, Ordenada por seus
indignos filhos os Religiosos do Convento de Lisboa, E OFFERECIDA AO SERAFICO PATRIARCA dos Frades Menores S. FRANCISCO DE
ASSIS. Lisboa, Na Officina de Miguel Manescal da Costa, Impressor do Santo Officio. Ano M. DCC. LIV [1754]. In-8º de 105-V págs. E. Novena com
falta da gravura de São Domingos, apos a folha do rosto. Encadernação artística da época a inteira de pele, com elaborados ferros a ouro na
lombada e nas pastas, um pouco cansadas. Cortes das folhas douradas. Exemplar em razoável estado de conservação, apresentando assinatura de
posse na folha da guarda e rótulo no verso da pasta da frente, com a impressão «Convento de Jesus - Aveiro», sobreposto em assinatura de posse.
BELO CONJUNTO SETECENTISTA.

Base Licitação: 20 €

DE LEGE NATURALI POSITIONES IN USUM AUDITORII VINDOBONENSIS 1272

OLISIPONE, Apud FRANCISCUM BORGES DE SOUSA. MDCCLXXII [1772]. In-8º peq.de VIII-304 págs. E. Edição com texto em latim, impressa
em papel de linho, apresentando na folha do rosto Armas Heráldicas, gravada ao centro. Obra com as posições jurídicas dos tribunais de Viena de
Áustria sobre o conceito de Lei Natural e o Direito Civil segundo o autor e segundo os mesmos tribunais. Encadernação da época a inteira de pele,
com nervuras e ferros decorativos a ouro na lombada. Cortes das folhas carminadas. Exemplar bem conservado, apresentando levíssimos vestígios
de traça nas primeira páginas, sem prejudicar o texto e pequena rúbrica de posse na folha do capítulo I. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

VIEYRA (PADRE ANTONIO) – ARTE DE FURTAR, ESPELHO DE ENGANOS,
THEATRO DE VERDADES, MOSTRADOR DE HORAS MINGUADAS, GAZÚA
GERAL DOS REINOS DE PORTUGAL. OFFERECIDA A ELREI NOSSO SENHOR
D. JOÃO IV. PARA QUE A EMENDE. COMPOSTA NO ANNO DE 1652.

1273

Nova Ediçaõ. Lisboa, MDCCCXXIX [1829]. Na Typographia Rollandiana. In-8º peq.de 426-VI págs. E. Sexta edição, segundo Inocêncio - Volume 1,
página Nº 308. Encadernação de capas rígidas com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Aparado. Bem conservado. BOM
EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

DINIZ (JOÃO) – THESOURO DO TROVADOR 1274

SELECÇÃO DE CANÇÕES E RECITATIVOS COLLIGIDOS POR JOÃO DINIZ E PREFACIADOS PELO DR. JOSÉ SIMÕES DIAS. Livraria
Internacional de Ernesto Chardron, Editor. Porto e Braga. 1878. In-8º de 388 págs. E. Autores presentes nesta invulgar antologia: Alexandre
Herculano, Almeida
Garrett, Guerra Junqueiro, João de Deus, Camilo Castelo Branco, Pinheiro Cagas, Bulhão Pato, Ramalho Ortigão, Gonçalves Crespo, Júlio Diniz,
Guilherme Braga, António Corrêa, Antero de Quental, Casimiro de Abreu, Alexandre Braga, Alberto Pimentel, Teófilo Braga, entre muitos outros.
Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos de oxidação. INVULGAR ANTOLOGIA.

Base Licitação: 10 €

LEMOS (JOÃO DE) – CANÇÕES DA TARDE 1275

I. ULTIMOS REFLEXOS. II. HORAS VAGAS DE BUARCOS. Lisboa. Typographia Portugueza. 1875. In-8º de XXI-III-230-VI págs. E. Primeira e rara
edição, deste estimado livro de João de Lemos, cujas poesias aparecem precedidas de textos do Visconde de Juromenha e de A. X. Rodrigues
Cordeiro.
Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos manchas de oxidação. POUCO VULGAR E
RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23878
https://serralvesantiguidades.com/lote/23508
https://serralvesantiguidades.com/lote/23510
https://serralvesantiguidades.com/lote/23511
https://serralvesantiguidades.com/lote/23513
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D. JAYME BALMES – TRADUÇÕES EM PORTUGUÊS {CINCO VOLUMES) 1276

CURSO DE PHILOSOPHIA ELEMENTAR. Tradução de José Simões Dias. Volume I & Volume II : Logica - Metaphysica - Ethica - Historia da
philosophia. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Porto. 1878. In-8º de 384 e 420 págs. E. Obra completa em {DOIS VOLUMES}, que
pensamos tratar.se da primeira edição traduzida em português. Belas encadernações de capas rígidas em inteira de pele, com ferros decorativos a
ouro na lombada. Cortes das folhas marmoreadas. Exemplar com leves picos de oxidação, com muita mais incidência nas primeiras e últimas
páginas.
PHILOSOPHIA FUNDAMENTAL. Tradução de João Vieira. Tomo II. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Porto. 1876. In-8º de 336 págs. E.
Obra incompleta {UM VOLUME}, que pensamos tratar.se da primeira edição traduzida em português. Bela encadernação de capas rígidas em inteira
de pele, com ferros decorativos a ouro na lombada. Cortes das folhas marmoreadas. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
CARTAS A UM SCEPTICO EM MATERIA DE RELEGIÃO. Tradução do Espanhol por A. A. Leal. Segunda edição. Livraria Internacional de
Ernesto Chardron. Porto. 1878. In-8º de 399-I págs. E. Bela encadernação de capas rígidas em inteira de pele, com ferros decorativos a ouro na
lombada. Cortes das folhas marmoreadas. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
O PROTESTANTISMO COMPARADO COM O CATHOLICISMO EM SUA RELAÇÕES COM A CIVILIZAÇÃO EUROPEIA. Tradução de João
Vieira. Tomo II. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Porto. 1876. In-8º de 318 págs. E. Obra incompleta {UM VOLUME}, que pensamos
tratar.se da primeira edição traduzida em português. Bela encadernação de capas rígidas em inteira de pele, com ferros decorativos a ouro na
lombada. Cortes das folhas marmoreadas. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

DEUS (JOÃO DE) – FOLHAS SOLTAS 1277

Porto. Livraria Universal de Magalhães & Moniz, Editores. 1876. In-8º de IV-283-I págs. E. Primeira edição, um dos mais estimados e invulgares
livros de poesia de João de Deus, com várias críticas às «Flores do Campo», desde a página 208 á página 280, feitas por Alexandre da Conceição,
Luciano Cordeiro, Guiomar Torresão e Cândido de Figueiredo. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco,
apresentando pequeno defeito na parte inferior da lombada. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas muito mais acentuadas.
Ref. Bib. Inocêncio, volume X, página Nº 234. POUCO VULGAR E INVULGAR.

Base Licitação: 10 €

AUTORES PORTUGUESES – {SEIS OBRAS} 1278

ALEIXO (ANTÓNIO) – ESTE LIVRO QUE VOS DEIXO... Edição de Vitalino Martins Aleixo (Filho do autor). Lisboa. 1969. In-8º gr.de 313-III págs. B.
Primeira edição colectiva da obra completa de António Aleixo. Ilustrado com um retrato a negro do autor. Obra com rubrica de posse na folha da
guarda.
Exemplar com leves picos de oxidação. Capas de brochura um pouco cansadas, apresentando alguma sujidade e manchas acentuadas de
oxidação.
BRANDÃO (CARLOS CAL) – FUNO : (GUERRA EM TIMOR). Edições «Aou». Ano MCMXLVI [1946]. In-8º de 200 págs. B. Primeira edição, desta
obraem que o autor descreve os acontecimentos em Timor durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a ilha. Ilustrado e com um
desenho do autor por Abel Salazar. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. Capas de brochura ligeiramente cansadas, com mais
incidência na lombada.
POUCO VULGAR.
ABRANCHES-FERRÃO (FERNANDO DE), ZENHA (FRANCISCO SALGADO), BAPTISTA (LEVY), CARLOS (MANUEL JOÃO PALMA) –
ANGOLANOS NO TARRAFAL. Alguns casos de habeas corpus. Edições Afrontamento. Porto. 1974. In-4º de139-IX págs. B. Primeira edição, em
que os autores, defensores de catorze indivíduos detidos pela P.I.D.E. entre Outubro e Novembro de 1969, expõem, nesta obra, o não cumprimento
pelas autoridades policiais e administrativas da decisão de libertação dos indivíduos mencionados pelo Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa.
Exemplar bem conservado.
MONTEIRO (CAMPOS) – O RAIO VERDE. ÚLTIMOS VERSOS. 1.º MILHAR. 1933. Civilização, Lda. Porto. In-8º de 140-IV págs. B. Primeira
edição. Exemplar com ínfimos picos de acidez, com mais incidência na contracapa da brochura. POR ABRIR.
VIEIRA (PADRE ANTÓNIO) – SERMÕES E LUGARES SELECTOS. Bosquejos histórico-literários, selecção, notas e índices remissivos. Por Mário
Gonçalves Viana. Autores Clássicos. Editora Educação Nacional. Porto. 1939. De 18x12 cm. Com 327 págs. Brochado. Exemplar com assinatura de
posse na folha de anterrosto e na folha de rosto. 
SÁ (CUNHA E) – A FÁBRICA DA RUA SEM NOME. Romance. Edições Marânus. Porto. 1951. In-4º gr.de 325-VII págs. B. Edição original, deste
estimado romance. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. Capas de brochura ligeiramente cansadas, com mais incidência na
lombada.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23540
https://serralvesantiguidades.com/lote/23515
https://serralvesantiguidades.com/lote/23589
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CARVALHAL (ALBERTO PEREIRA) – MANUAL DO PHOTOGRAPHO OU GUIA
PRATICO DO AMADOR PHOTOGRAPHICO 1279

Encyclopedia Bordalo. Collecção de Manuaes Uteis. Vol. XIV. Editor – Arnaldo Bordalo. Lisboa. 1908. [Composto e impresso na Imprensa Lucas].
In-8º de 260-II págs. E. Edição original, deste interessante manual fotográfico do início do século XX. Obra ilustrada a negro nas páginas do texto.
Consta da folha de rosto o seguinte resumo das matérias tratadas: «Material photographico, laboratorio, exposição (pose). Horas de photographar –
Revelação, fixação, aluminação, secação. Defeitos dos clichés, reforçadores e enfraquecedores, retoque e acabamento do cliché. Positivo,
impressão, entoação e fixação – Mau exito das provas em papel Ferrotypia – Photopintura – Photominiatura – Positivos em vidro Instantaneos –
Photographia á luz artificial. Reproduções, ampliações e reduções – Photogravura – Glyptographia. Photocollographia – Orthocromatismo –
Micrographia. Esmaltes photographicos – Phototintura – Utilisação dos residuos. Diccionario photographico, etc.,etc.». Encadernação editorial de
capas rígidas em tons de verde, com dizeres a ouro na pasta da frente. Exemplar bem conservado para a época, apresentando apenas um carimbo
da Livraria Portugueza Editora de Joaquim Maria da Costa - Porto, na parte inferior direita da folha do rosto. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

AMORIM (FRANCISCO GOMES DE) – CANTOS MATUTINOS 1280

Lisboa - Typographia Progresso. 1858. In-8º de XVIII-355-V págs. E. Primeira edição, desta obra de Francisco Gomes de Amorim, poeta,
dramaturgo e romancista português do séc. XIX. Obra ilustrada com um retato do autor de página inteira, na folha do anterrosto e nome de posse da
época “Constantino” na folha da guarda. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco, levemente cansada. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

VASCONCELOS (A. A. TEIXEIRA DE) – VIAGENS NA TERRA ALHEIA 1281

DE PARIS A MADRID. Editor – F. Gonçalves Lopes. Lisboa. Typographia do Futuro. 1863. In-8º de 324-IV págs. E. Primeira edição em livro, já
saída em folhetins no Comercio do Porto, deste escritor e jornalista português, António Augusto Teixeira de Vasconcelos. Narrativa de viagem, de
seu título completo Viagens na Terra Alheia: de Paris a Madrid, onde o autor combina notações diversas acerca da arte, dos costumes, da vida
política das regiões visitadas com uma intriga romanesca. Obra com o nome de posse da época “Constantino” na folha do anterrosto. Encadernação
de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais acentuadas.
POUCO VULGAR.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume VIII, página Nº 93 – “É tiragem feita em separado do que já sahira em folhetins no Commercio do Porto, e no Correio
Mercantil do Rio de Janeiro. Nesse volume, dedicado pelo auctor a sua esposa a Sr.ª D. Julia de Landauer Teixeira de Vasconcellos, vem a obra
precedida de uma introducção historico- apologetica, em que se promettem mais tres ou quatro, sob o mesmo titulo, correspondentes às viagens
que emprehendera em paizes estrangeiros desde 1854 em diante, percorrendo nesse intervalo França, Inglaterra, Allemanha e Hespanha. (...)".

Base Licitação: 10 €

ALBUQUERQUE (CAETANO D? ANDRADE – HORAS DE ESTUDO) 1282

Coimbra. Imprensa da Universidade. 1869. In-8º gr.de XIX-I-342-II págs. E. Primeira edição. Obra aonde Caetano de Andrade Albuquerque se
estreou como escritor, ainda estudante, em Coimbra, nascido em Ponta Delgada - Açores, no ano de 1884. Livro onde reúne trabalhos sobre
história, religião, filosofia do direito, economia, educação e administração pública. Obra com a seguinte dedicatória de oferta do autor na folha do
anterrosto [Ao seu amigo e contemporâneo na Universidade, António de Sousa Pinto Cardoso Machado com lembrança de boa
camaradagem // off. // o auctor]. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos e
manchas de oxidação, com mais incidência na folha do anterrosto e última página, apresentando vestígios de traça na parte superior, junto à
lombada, sem afectar o texto. PRIMEIRO LIVRO DO AUTOR, DE MUITO ESCASSO APARECIMENTO NO MERCADO.

Base Licitação: 10 €

SHERLOCK HOLMES – {DOIS VOLUMES} 1283

DOYLE (ARTHUR CONAN) – NOVAS AVENTURAS DE SHERLOCK - HOLMES. Versão de Manuel de Macedo. Proprietária e Editora Livraria
Ferreira. Lisboa. 1909. In-8º de 196-II págs. E. Primeira edição, desta obra publicado pela primeira vez em Portugal, da obra original inglesa
publicada em 1892. Publicação inserida na série «Memorias de um polícia amador» e ilustrada a negro em folhas separadas do texto e de página
inteira. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com leves picos de oxidação.
HILL (HEADON) – O RIVAL DE SHERLOCK ? HOLMES : NA PISTA DO CRIME. Tradução de Celia Roma. Proprietária e Editora: Livraria Ferreira.
Lisboa. 1911. In-8º de 194-II págs. E. Edição publicada pela primeira vez em Portugal, deste jornalista e escritor inglês “Headon Hill”, pseudónimo de
Francis Edward Grainger. Obra inserida na série «Memorias de um polícia amador» e ilustrada a negro em folhas separadas do texto e de página
inteira.
Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com leves picos de oxidação. BONS
EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23516
https://serralvesantiguidades.com/lote/23517
https://serralvesantiguidades.com/lote/23519
https://serralvesantiguidades.com/lote/23521
https://serralvesantiguidades.com/lote/23541
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FIGUEIREDO (FIDELINO DE) – HISTORIA D?UM “VENCIDO DA VIDA” 1284

Edição illustrada. 1930. Parceria Antonio Maria Pereira Livraria Editora. Lisboa. In-8º de 193-VII págs. E. Primeira edição, desta extensa monografia
sobre Oliveira Martins, escritor, político e figura de grande relevo na historiografia portuguesa do século XX. Edição profusamente ilustrada com mais
de uma dezena de fototipogravuras impressas em papel couché em folhas à parte de Oliveira Martins, da sua família e dos seus amigos da geração
“vencidos da Vida”, acompanhada com uma extensa bibliografia. Encadernação do editor em percalina de tons vermelhos com dizeres gravados a
ouro nas pastas e lombada, conservando a capa de brochura da frente. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

CASTELO BRANCO (CAMILO) – ONDE ESTÁ A FELICIDADE? 1285

Romance. Porto, Em Casa de Cruz Coutinho – Editor. 1856. In-8º gr.de 389-I págs. E. Edição primitiva, bastante rara, deste romance, que tem a
sua continuação em Um Homem de Brios e Memorias de Guilherme do Amaral, levou Herculano, diz Henrique Marques, a propor Camilo para sócio
da Academia Real das Ciências de Lisboa. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro, um pouco cansada nas pastas e
lombada. Exemplar com sinais de manuseamento acentuado, apresentando algumas manchas de oxidação, diversas dobras nas páginas e corte de
algumas folhas com desgastes acentuados. RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 10 €

BASTOS (JOSE JOAQUIM RODRIGUES) – MEDITAÇÕES DE DISCURSOS
RELIGIOSOS 1286

ADOPTADOS PELO CONSELHO SUPERIOR DE INSTRUCÇÃO PUBLICA PARA USO DAS ESCHOLAS. Nona edição. Porto. Em Casa de Cruz
Coutinho – Editor. 1863. In-8º gr.de XI-I-228-II págs. E. Interessante obra de José Joaquim Rodrigues de Bastos, adoptada geralmente nas escolas
de Portugal, foi traduzida em francês, e publicada com autorização do arcebispo de Paris; e diz-se que também foi traduzida em inglês e italiano.
Bela encadernação de capas rígidas em inteira de pele, com ferros decorativos a ouro na lombada. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. BOM
EXEMPLAR.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume IV, página Nº 394. “José Joaquim Rodrigues de Bastos, Fidalgo da C. R., do Conselho de S. M., Cavalleiro da Ordem
de Christo, Bacharel formado em Leis pela Universidade de Coimbra, etc. (…). Depois de concluir o curso juridico, foi por algum tempo advogado do
numero na Relação do Porto, e entrando na carreira da magistratura como Juiz de Fóra da Villa d`Eixo, serviu successivamente outros cargos, até
chegar ao logar de Desembargador do Paço. (…). Para a sua bioagraphia veja os apontamentos insertos na Miscellanea Litteraria (porto, 1860) de
pág. 49 a 53, pelo Sr. M. B. Branco. (…). Esta primeira edição, que sahiu sem o nome do auctor, comprehendia sómente os primeiros treze
capitulos. teve consumo tão prompto, que logo no anno seguinte se fez segunda edição; e em 1844 a terceira, augmentada com uma nova
introducção, e alguns capitulos: todas na Imp. Nacional, e no mesmo formato. seguiu-se a quarta edicão, que não vi, e a esta a quinta, porto, na Typ.
de S. J. Pereira 1850. 8.º gr. de XV-310 pag., da qual possuo um exemplar. na mesma cidade se fez a sexta edição, e ultimanente a septima, em
1857. esta obra, adoptada geralmente nas escholas de Portugal, foi traduzida em francez, e publicada com auctorisação do arcebispo de París; e
diz-se que o fôra tambem em inglez e italiano.

Base Licitação: 10 €

AUTORES PORTUGUESES – {DUAS OBRAS} 1287

OS SETE PECADOS MORTAIS. SOBERBA • AVAREZA • LUXÚRIA • INVEJA • GULA • IRA • PREGUIÇA. Editorial Minotauro. Lisboa. S/d. In-4º
peq.de 101-I págs. B. Volume de contos colectivos de Armindo Rodrigues, Urbano Tavares Rodrigues, Fernanda Botelho, Luís Forjaz Trigueiros,
Jorge Reis, Isabel da Nóbrega e Maria Judite de Carvalho. Ilustrações de Nikias Skapinakis. Autografado pelos autores na folha do anterrosto. Obra
com assinatura de posse na folha do rosto, junto à cabeça e lombada. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, com mais incidência
nas ilustrações. Capas de brochura um pouco cansadas, com mais incidência na pasta da frente e lombada. POUCO VULGAR.
ALEIXO (ANTÓNIO) – ESTE LIVRO QUE VOS DEIXO... Edição de Vitalino Martins Aleixo (Filho do autor). Lisboa. 1969. In-8º gr.de 313-III págs. B.
Primeira edição colectiva da obra completa de António Aleixo. Ilustrado com um retrato a negro do autor. Exemplar com leves picos e manchas de
oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

PEREIRA (FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA) – ARTE PORTUGUESA DA ÉPOCA
DOS DESCOBRIMENTOS 1288

[PORTUGUESE ART AT THE OF THE DISCOVERIES]. Traduzido por Marta Dias. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT- Correios de
Portugal]. 1996. In-4º de 277-III págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores nas páginas do texto e em
separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 00355. Encadernação editorial de capa dura, revestida
a tela em tons de rosa com inscrições e estampa policromada. Exemplar com algumas manchas de oxidação e ligeiros defeitos em algumas
páginas. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €
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LUÍS DE CAMÕES – {DUAS OBRAS} 1289

CAMÕES (LUIZ DE) – POESIAS LYRICAS SELECTAS DE LUIZ DE CAMÕES. Publicadas pelo V. de V. M. Coimbra. Imprensa da Universidade.
1876. In-8º de II-XL-225-III págs. B. Edição invulgar publicada pelo Visconde de Villa-Maior. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto.
Exemplar com alguns picos de oxidação, incluindo as capas de brochura. Capas de brochura um pouco cansadas, com muita mais incidência na
lombada.
JUNIOR (ANTÓNIO DE CAMPOS) – LUIZ DE CAMÕES. Romance histórico. Typographia da Empreza d? O Século. Lisboa. 1901. {DOIS
VOLUMES}. In-4º peq.de 464-IV e 478-VI págs. E. Primeira edição, deste romance histórico, enriquecida com um grande número de ilustrações a
negro nas páginas do texto. Obra com assinaturas de posse nas folhas do anterrosto. Encadernações editoriais em tons de encarnados, com
inscrições nas lombadas e pastas, decoradas com motivos alusivo a Luís de Camões nas pastas da frente, apresentando pequenas falhas na
policromia do papel. Exemplares em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VASCONCÉLLOZ (ANTÓNIO DE) – REAL CAPELLA DA UNIVERSIDADE 1290

(Alguns apontamentos e notas para a sua história). Coimbra. Imprensa da Universidade. 1908. In-4º de263-I págs. E. Edição original, deste opúsculo
que não houve intuito de se produzir um trabalho histórico definitivo (…) elementos que aqui ficam reunidos à disposição de quem maia tarde os
queira aproveitar (…), palavras do autor no prólogo. Ilustrado a preto e branco nas páginas do texto e em separado. Obra com assinatura de posse
no verso do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com ferros a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura. Exemplar com
ínfimos picos de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

SAMPAIO (ALBERTO) – ESTUDOS HISTORICOS E ECONOMICOS 1291

Com prefácio do Dr. Luiz de Magalhães. 1923. Livraria Chardron de Lello & Irmão, Limitada. Porto. {DOIS VOLUMES}. In-8º gr.de XXIX-I-594-II e
262-II págs. B. Primeira edição, desta obra de grande interesse para o estudo da História Medieval em Portugal, ainda hoje de fundamental
importância para a compreensão da génese da paisagem agrária do noroeste de Portugal. Exemplares com os seguintes estudos: «As Villas do
Norte de Portugal»; «As Póvoas marítimas»; «O Norte marítimo»; «O Minho rural e industrial, etc»; «A quarta edição da História de Portugal, de
Oliveira Martins»; «O Sr. Oliveira Martins e o seu projecto de fomento rural»; «Os Filhos de D. João I, por J. P. Oliveira Martins»; «Anthero de
Quental, (Revelações)». Primeiro volume ilustrado, com um retrato a negro do autor. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, com
muita mais incidência no primeiro volume, incluindo as capas de brochura. Capas de brochura um pouco cansadas, com muita mais incidência no
primeiro volume. POUCO VULGARES E DE ESCASSO APARECIMENTO.

Base Licitação: 10 €

FONSECA (FAUSTINO DA) – PADEIRA DE ALJUBARROTA 1292

Romance Histórico original de (...). Ilustrações de Bemvindo Ceia. Lisboa. Typ. Lusitana-Editora de Arthur Brandão. 1901. {DOIS VOLUMES}. In-4º
peq.de 638-VI e 639-V págs. E. Primeira edição, deste romance histórico de Faustino da Fonseca - político, jornalista e escritor, nascido em Angra
do Heroísmo, profusamente ilustrados a negro nas páginas do texto e em separado, alusivos ao tema. Obra com assinaturas de posse nas folhas do
anterrosto. Encadernações de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplares com alguns picos e manchas de
oxidação, algumas muito mais acentuadas, apresentando ainda um corte na página do rosto e seguinte, esta com fita-cola e outras possíveis faltas e
defeitos.

Base Licitação: 10 €

DOIS ESTOJOS COM TRÊS CANETAS “CROSS” 1293

Corpos em plaque d’Or “1/20 - 10kt - Rolled Gold”, de marca “Cross” de fabrico irlandês, trabalhos dos anos 60/70. Conjunto constituído por caneta
duas (2) esferográficas e uma (1) lapiseira de minas com borracha interior. Corpos de formato cilíndrico, decorados por finas estrias verticais lisas e
estriadas, formando um desenho geométrico repetitivo, encimadas por clipes recortados com terminais em metal prateado e aplicações no topo em
matéria sintética em tons de negro. Inscrições incisas no topo [Cross - 1/20 - 10kt - Rolled Gold - Made in Irland]. Estojo original forrado
exteriormente em tons de castanho com inscrição no topo a dourado “Cross” e interior forrado em tons de bege e a veludo em tons de verde. Sinais
de uso, canetas em bom estado de conservação e estojo com elástico interior solto.
Dim: 13,2 cm (Esferográfica)
Dim: 13,2 cm (Lapiseira de minas)

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23930
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MARCELLINO MESQUITA – {OBRAS DE TEATRO} 1294

PERALTAS E SÉCIAS. COMÉDIA EM TRÊS ACTOS, EM PROSA. [Costumes dos fins do Seculo XVIII, em Portugal]. M. Gomes, Editor. Livreiro de
Suas Magestades e Altezas. Chiado. Lisboa. 1899. In-8º peq.de131-I págs. E. Primeira edição. Esta peça foi representada pela 1ª vez no Teatro D.
Maria II, em 11 de Fevereiro de 1899. Obra com carimbo da Livraria Portugueza Editora de Joaquim Maria da Costa - Porto, na parte inferior direita
da folha do rosto. Encadernação de capas rígidas com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com leves manchas de
oxidação.
{DIVERSAS OBRAS DE TEATRO EM UM VOLUME} – O AUTO DO BUSTO. 2.ª Edição. Lisboa. J. Rodrigues & C.ª, Editores. 1913. In-8º de 16
páginas; FIM DE PENITENCIA. Peça em um acto. In-8º de 33-I páginas; O TIO PEDRO. Episódio trágico em um acto. 2.ª Edição. In-8º de 29-I
páginas; A MENTIRA. Episódio dramático. In-8º de 19-I páginas. FARÇA DE INEZ PEREIRA (GIL VICENTE). Acomodada Livremente á Scena
Moderna por Marcelino Mesquita. In-8º de 62 páginas. Peças representadas no Teatro D. Maria II e no Teatro D. Amélia, algumas pela primeira vez
em 1895,1899 e 1902. Encadernação de capas rígidas com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com leves picos de
oxidação. BELO CONJUNTO DESTE DRAMATURGO PORTUGUÊS.

Base Licitação: 10 €

AUTORES PORTUGUESES – {SEIS OPÚSCULOS} 1295

PIMENTEL (ALBERTO) – ROSAS BRANCAS. POEMETTO POR (...) PRECEDIDO POR UMA CARTA DO SNR. ANTONIO FELICIANO DE
CASTILHO. Porto. Na Livraria de Novaes Junior – Editor. 1868. In-8º de 32 págs. B. Primeira edição, deste livrinho de poesias de Alberto Pimentel,
de provável curtíssima tiragem. Obra com carimbo da Livraria Fernando Machado - Porto, na parte inferior da folha do rosto. Exemplar com ligeiros
picos de oxidação. POUCO VULGAR.
ARAUJO (JOAQUIM DE) – SOUSA MARTINS. Versos. E. Calzone – Roma. MDCCCXCVIII [1898]. In-8º peq.de 10 páginas inumeradas. B.
Primeira edição, destes simples versos neste opúsculo, dedicados ao Dr. Sousa Martins, com uma tiragem de setenta exemplares, fora do
mercado. Obra impressa em Itália e na altura que Joaquim de Araújo era cônsul em Génova, desde 1894 até 1913. Exemplar apresentando ligeiras
zonas amarelecidas, com mais incidência nas capas de brochura. POUCO VULGAR.
ARAÚJO (JOAQUIM DE) –  O SONETO DE TORQUATO TASSO A CAMÕES E VASCO DA GAMA. (Carta a António de Portugal de Faria).
Genova.
Tipografia R. Istituto Sordo-Muti. 1898. In-8º de 12 págs. B. Primeira edição, deste elegante opusculo, comemorativo do centenário da Índia e de
provável curtíssima tiragem. Obra impressa em Itália e na altura que Joaquim de Araújo era cônsul em Génova, desde 1894 até 1913. Exemplar com
as capas de brochura ligeiramente amarelecidas. POUCO VULGAR.
SYLVAN (FERNANDO) – NANDA. Poesias. Imprensa Portuguesa. Pôrto. S/d. [1944]. In-8º de 21-III págs. B. Primeira edição, deste poeta e
ensaísta timorense, Fernando Sylvan (pseudónimo de Abílio Leopoldo Motta-Ferreira). Obra com dedicatória do autor ao pintor Pedro Olaio, na folha
do anterrosto, assinada e datada. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação.
CARVALHO (PADRE ANTÓNIO) – CARMINHA OU POEMETO DE AMOR DE DEUS. Edição do Autor. Costa Carregal. Porto. 1953. In-8º de 12-IV
págs. B. Primeira edição, deste opusculo de versos. Obra com dedicatória do autor ao pintor Pedro Olaio, na folha do anterrosto, assinada e
datada. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. Exemplar com leves picos de oxidação.
FONSECA (EDUARDO VALENTE DA) – TEMPO DOS MANEQUINS. Poemas. Edição do autor. Tipografia Frasco & Companhia. Póvoa de Varzim.
1957. In-8º de 28-I págs. B. Primeira edição, deste opusculo, ilustrado a negro com desenhos de António Bronze em folhas intercaladas no texto.
Capa de brochura ilustrada às cores, da autoria de A. Matos. Obra com dedicatória de oferta ao pintor Pedro Olaio, na folha ante do anterrosto.
Exemplar com ligeiras manchas de oxidação, apresentando as capas de brochura, ligeiramente cansadas. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 20 €

AUTORES ESTRANGEIROS – {TREZE TOMOS EM QUATRO VOLUMES} 1296

IZCO (WENCESLAO AYGUALS DE) – MARQUEZA DE BELLAFLOR OU O MENINO ENGEITADO. Imprensa Popular. Porto. 1867. {OITO
TOMOS} em{DOIS VOLUMES}. In-8º de 142, 112, 120, 148, 115-I, 136, 128 e 148 págs. E. Edição publicada com texto em português, deste escritor
e editor espanhol do século XIX. Obra com carimbos de posse de Barros & Filha - Porto, na parte inferior das folhas do rosto do início dos dois
volumes. Encadernações de capas rígidas em tons de verde com dizeres a ouro nas lombadas. Exemplares com alguns picos e manchas de
oxidação, apresentando algumas páginas amarelecidas, com mais incidência no primeiro volume.
DUMAS (ALEXANDRE) – SALVATOR. SUITE ET FIN DES MOHICANS DE PARIS. Calmann - Lévy, Éditeurs. Paris. S/d. {CINCO TOMOS} em
{DOIS VOLUMES}. In-8º de IV-299-I, IV-304, IV-292, IV-284 e IV-255-I págs. E. Edição com texto em francês, deste célebre romancista e
dramaturgo do século XIX. Encadernações de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro. Exemplares com ligeiros picos e
manchas de oxidação, apresentando algumas páginas amarelecidas. BELO CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

COUTO (JÚLIO) – O PORTO EM 7 DIAS : UMA VISITA GUIADA À CIDADE 1297

Edição ilustrada com mais de 200 fotografias, mapas e desenhos. Porto - Ontem e Hoje • 1 / Edições Utopia. [1989]. In-8º de 281-III págs. B.
Primeira edição, deste interessante guia referente á cidade portuense e em homenagem aos grandes escritores portugueses, desde: Almeida
Garrett, Camilo Castelo Branco, Armando Pimentel, Raul Brandão, Hélder Pacheco, entre muitos outros. Exemplar bem conservado. BOM
EXEMPLAR.

Base Licitação: 5 €
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J. B. ALMEIDA GARRETT // VISCONDE DE ALMEIDA GARRETT – {DEZ
VOLUMES} 1298

FLORES SEM FRUCTO. Segunda edição. Lisboa. Imprensa Nacional. 1858. In-8º de VII-I-236 págs. E. Cuidada e invulgar reedição, impressa em
excelente papel de linho, inserida nas Obras Completas da época - Tomo VI. Obra com o nome de posse antigo “Constantino” na folha do
anterrosto.
Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. INVULGAR REEDIÇÃO.
VERSOS DO V. DE ALMEIDA GARRETT. II. FÁBULAS-FOLHAS CAHIDAS. Quarta edição. Lisboa. Imprensa Nacional. 1859. UM VOLUME. In-8º
de 288 págs. E. Segundo volume dos versos, impressa em excelente papel de linho, inserida nas Obras Completas da época - Tomo XVII. Obra com
o nome de posse antigo “Constantino” na folha do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar
com ínfimos picos de oxidação.
O ARCO DE SANCT’ANNA. CHRONICA PORTUENSE. Manuscripto achado no convento dos Grillos do Porto por um soldado do Corpo
Academico. (Terceira edição). Lisboa. Imprensa Nacional. 1859. DOIS VOLUMES. In-8º de 247-I e VI-II-319-I págs. E. Terceira e cuidada edição,
impressa em excelente papel de linho, inserida nas Obras Completas da época - Tomo XI. Obra com o nome de posse antigo “Constantino” na folha
do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com alguns picos de oxidação. POUCO
VULGAR.
ROMANCEIRO. Lisboa. Em Casa da Viuva Bertrand e Filhos [e na Imprensa Nacional].1853-1851. TRÊS VOLUMES. In-8º de XXVII-301-III, VI-294-
III e XLVI-300-IV págs. E. Volumes constituídos pelas seguintes edições: (Primeiro do Romanceiro). I. Romance da Renascença, Terceira edição
- 1853, que vai muito superior às antecedentes, tanto pela correcção com pelos addicionamentos importantes que leva. (Segundo e Terceiro do
Romanceiro). II e III. Romances Cavalharescos Antigos. Primeiras edições - 1851. Edições impressas em papel de linho, inseridas nas Obras
Completas da época - Tomo IV, XIV e XV. Obras com o nome de posse antigo “Constantino” nas folhas do anterrosto. Encadernação de capas
rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplares com leves picos de oxidação. POUCO VULGARES.
PORTUGAL NA BALANÇA DA EUROPA. 2.ª Edição. Porto. Em casa da Viuva Moré – Editora. 1867. In-8º de II-346 págs. B. Cuidada segunda
edição, com o prefácio da primeira, impressa em excelente papel de linho, inserida nas Obras Completas da época - Tomo XIX. Obra com o nome
de posse antigo “Constantino” na folha do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco, ligeiramente
cansada na parte superior. Exemplar com leves picos de oxidação. POUCO VULGAR.
DA EDUCAÇÃO. CARTAS DIRIGIDAS A UMA SENHORA ILLUSTRE ENCARREGADA DA INSTITUIÇÃO DE UMA JOVEM PRINCEZA. 2.ª
Edição. Porto. Em Casa da Viuva Moré – Editora. 1867. In-8º de 288 págs. E. Excelente e muito invulgar edição, impressa em excelente papel de
linho, inserida nas Obras Completas da época - Tomo XX. Obra com o nome de posse antigo “Constantino” na folha do anterrosto. Encadernação de
capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. INVULGAR SEGUNDA EDIÇÃO.
DISCURSOS PARLAMENTARES E MEMORIAS BIOGRAPHICAS. Lisboa. Imprensa Nacional. 1871. In-8º de 438-II págs. E. Primeira edição
póstuma, impressa em excelente papel de linho e inserida nas Obras Completas da época - Tomo XXIII. Encadernação de capas rígidas, com
lombada em pele e ferros a ouro seco, ligeiramente cansada na parte inferior. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. POUCO VULGAR.
INTERESSANTE E VALIOSA COLECÇÃO.

Base Licitação: 50 €

M. R. CONCEIÇÃO (ÁTTILA) – ANTIGUIDADES LUSITANAS OU O DESABAR
DUM ÊRRO HISTÓRICO 1299

(Origem e fundação da velha Igreja de Cedofeita e seu Mosteiro antiquíssimo). Edição do autor. (1.º Milhar). 1931. Oficinas de “O Comercio do
Porto”. Porto. In-8º de 98-II págs. E. 1.º Milhar da edição original, ilustrada a negro nas páginas do texto. Obra de grande interesse para a história da
cidade Invicta. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco, conservando as capas de brochura. Tintado à cabeça.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação e folhas amarelecidas. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

PORTO – {QUATRO EXEMPLARES} 1300

BASTO (A. DE MAGALHÃES) – UM EPISÓDIO NA PRAÇA DA LIBERDADE ÀS 4 HORAS DA MANHÃ. Editora – Livraria Progredior. Pôrto. 1943.
In-8º peq.de 21-III págs. B. Palestra Radiofónica pronunciada em 1939 pelo A. (Pôsto da Invicta Rádio) e promovida pela Comissão Organizadora da
Feira do Livro. Bem conservado, com as capas de brochura revestidas a papel vegetal.
PASSOS (CARLOS DE) – PORTO : NOTÍCIA HISTÓRICO-ARCHEOLOGICA E ARTÍSTICA DA CATHEDRAL E DAS EGREJAS DE CEDOFEIRA
E S. FRANCISCO. Photographias de Alvão & Cª. Capa de Amoroso Lopes. Desenhos de Amoroso Lopes e Manuel Abella. Porto, Litografia Nacional
– Edições. 1929. In-8º de 115-IV páginas + 42 fotogravuras. B. Edição com texto em português, francês e inglês, profusamente ilustrada nas páginas
do texto e em separado. Obra inserida na colecção «Monumentos de Portugal», com o N.º 3. Exemplar com leves picos e manchas de oxidação.
Capas de brochura revestidas a papel vegetal.
MAGALHÃES (ALBANO PEREIRA DIAS DE) – A RUA DE SANTO ANTÓNIO E A INDISPOSIÇÃO DUM JORNALISTA. Porto. Livraria Tavares
Martins. 1941. In-8º de 37-I págs. B. Obra com dedicatória do autor na página do anterrosto, assinada e datada. Exemplar com leves picos de
oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
FERREIRA (J. A. PINTO) – FONTES PARA A HISTÓRIA DO PORTO. EXPOSIÇÃO NO GABINETE DE HISTÓRIA DA CIDADE. Câmara Municipal
do Porto. Abril-Maio de 1950. In-8º de 43-I págs. B. Edição original, com interesse histórico, numismático, medalhístico e artístico. Obra ilustrada a
negro, com diversas estampas em folhas à parte. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura. Capas de
brochura revestidas a papel vegetal. INTERESSANTE CONJUNTO.

Base Licitação: 15 €
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MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO – {DUAS OBRAS} 1301

TRATADO PRATICO E COMPENDIARIO DAS AGUAS DOS RIOS PUBLICOS, FONTES PUBLICAS, RIBEIROS E NASCENTES D'
ELLAS. OBRA APURADA, EM QUE SE ADOPTA O MAIS RACIONAVEL DA LEGISLAÇÃO ROMANA, CORTADO O QUE É HOJE REPROVADO
PELO USO MODERNO DAS NAÇÕES. COM DOIS  INDICES, UM DOS CAPITULOS, OUTRO DAS CONCLUSÕES MAIS NOTAVEIS E COM
DUAS DISSERTAÇÕES ANALOGAS, PRIMEIRA SOBRE AS AGUAS PLUVIAES, SEGUNDA SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS. Lisboa. Imprensa
Nacional. 1861. In-4º peq.de XXIV-195-I págs. E. Encadernação de capas rígidas com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos
picos de oxidação, apresentando a página do frontispício amarelecida.
TRACTADO HISTORICO, ENCYCLOPEDICO, CRITICO, PRATICO, SOBRE TODOS OS DIREITOS RELATIVOS A CASAS, QUANTO A`S
MATERIAS CIVIS, E CRIMINAES. Dividido em tres Partes. I. Contem os Direitos relativos ás Casas materiaes, e cada huma das suas partes
integrantes do todo; e consideradas somente em si mesmas. II. Contem todas as mais Questões diversas sobre varios Direitos relativos a Casas. III.
Direitos relativos a Casas em matérias Criminaes. NON PLUS ULTRA. Lisboa. Na Impressão Regia. Anno 1829. In-8º gr.de 420 págs. E.
Encadernação de capas rígidas com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com machas de humidade, junto à cabeça, sem prejudicar o
texto. Texto bem conservado. Ref. Bib. Inocêncio, Volume V, página Nº 351-352. POUCO VULGARES.

Base Licitação: 20 €

OLIVEIRA (ANTONIO CORRÊA D?) – TENTAÇÕES DE SAM FREI GIL 1302

Lisboa. Ferreira & Oliveira, Limitada. Lisboa. [1907]. In-8º de 173-VII págs. E. Primeira edição, deste livro de poesia, esmeradamente impressa a
preto e vermelho. Obra com assinatura de posse na folha do ex-libris e na última página da génese. Na folha da guarda uma transcrição manuscrita
dum poema do autor. Encadernação editorial cartonada, revestida originalmente a papel vegetal, com algumas falhas de papel, com mais incidência
na lombada. Conserva as capas de brochura originais, ilustrada por António Carneiro e por aparar. Exemplar com alguns picos acentuados de
oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

LAMARTINE (ALPHONSE DE) – HISTOIRE DE LA RUSSIE 1303

Paris, Perrotin, Libraire-Éditeur. 1855. {DOIS TOMOS}. In-8º gr.de IV-396-II e IV-404-IIpágs. E. Edição francesa completa, deste escritor, poeta e
político francês do século XVIII-XIX. Obra com o nome de posse antigo “Constantino” nas folhas do anterrosto. Encadernações de capas rígidas,
com lombada em pele e ferros decorativos a ouro. Exemplares com manchas de oxidação, algumas páginas muito mais acentuadas. BELA EDIÇÃO
COM TEXTO EM FRANCÊS.

Base Licitação: 10 €

JOSÉ RÉGIO – {TRÊS OBRAS} 1304

FILHO DO HOMEM.Versos. Portugália Editora. Lisboa. 1961. In-8º gr.de 79-VII págs. B. Primeira edição, esmeradamente impressa em papel de
qualidade.Capa da brochura ilustrada por Tóssan. Obra com assinatura de posse na folha da guarda. Exemplar com leves picos de oxidação, com
mais incidência nas folhas das guardas. Capas de brochura ligeiramente cansadas e amarelecidas no verso. POR ABRIR.
MAS DEUS É GRANDE.Líricas de José Régio. 2ª Edição. Portugália Editora. [1961]. In-8º gr.de 83-IX págs. B. Edição muito cuidada, com capa de
brochura ilustrada a cores por João da Câmara Leme. Obra com assinatura de posse na folha da guarda. Exemplar com alguns picos e manchas de
oxidação, incluindo no verso das capas de brochura.
FADO. 2ª Edição. Com ilustrações de Stuart Carvalhais. Portugália Editora. Lisboa. 1957. In-8º gr.de157-V págs. B. Edição enriquecida com
ilustrações a negro em folhas separadas do texto e de página inteira, do pintor Stuart Carvalhais. Obra com assinatura de posse na folha da guarda.
Exemplar com leves picos e manchas de oxidação, com mais incidência nas folhas das guardas. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23543
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CAMÕES (LUÍS DE) – OBRAS COMPLETAS DE LUIS DE CAMÕES 1305

CORRECTAS E EMENDADAS PELO CUIDADO E DILIGENCIA DE J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro. Hamburgo. Na Officina Typographica de
Langhoff. 1834. {TRÊS TOMOS}. In-8º gr.de XLII-II-396-I, LXIX-II-420 e 516 págs. E. Edição completa, estimada e bastante rara, executada na
Alemanha.
Encadernações de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro, ligeiramente cansadas. Exemplares com manchas de oxidação muito
acentuadas, apresentando furos de xilófagos no correr das páginas, junto às lombadas, com mais incidência no tomo II e outras possíveis faltas ou
defeitos. POUCO VULGAR E RARA EDIÇÃO.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume V, página Nº 264. “Obras Completas de Luis de Camões, correctas e emendadas pelo cuidado e diligencia (…). Vej.
Acerca d?esta edição o presente Diccionario no artigo José Gomes Monteiro. Os editores serviram-se de preferencia dos trabalhos de Manuel de
Faria e Sousa, ou para melhor dizer, tiveram presente a edição do P. Thomás José de Aquino, com cujas idéas e opiniões se conformam quasi
sempre. Contém esta edição um prologo dos editores no 1.º tomo, e uma prefação no 2.º; vida de Camões; o poema anotado no fim; as Rimas e
Comedias também anotadas, etc. É uma das mais completas, havida em conta de mui correcta, e estimada como tal. Ha tambem exemplares que
têem nos rostos a data de 1843, mas parece-me que edição é uma só. (…). Em Lisboa é já pouco vulgar.

Base Licitação: 15 €

D. MANUEL GONÇALVES CEREJEIRA – {DUAS OBRAS} 1306

CLENARDO E A SOCIEDADE PORTUGUESA DO SEU TEMPO. (COM TRADUÇÃO DAS SUAS CARTAS). 3.ª Edição actualizada. Coimbra
Editora, Limitada. 1949. In-4º peq.de 449-I págs. B. Edição inserida na obra “O Renascimento em Portugal”, ilustrada a negro com diversas gravuras
em folhas extratexto, assinaturas fac-similadas nas páginas do texto, etc. Exemplar com leves picos e manchas de oxidação. Capas de brochura
ligeiramente cansadas, com mais incidência na lombada. POUCO VULGAR.
A IGREJA E O PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO. I – O FACTO RELIGIOSO. Segunda edição ampliada. Coimbra Editora, Lda. = Antiga
Livraria França & Arménio. Coimbra. 1928. In-8º de 418-IIpágs. B. Obra com assinatura de posse e carimbo d´água na folha do anterrosto. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura. Capas de brochura e lombada um pouco cansadas.
BELO CONJUNTO.  

Base Licitação: 10 €

EDUARDO DE NORONHA – {CINCO OBRAS} 1307

UMA EPOPÉA MARITIMA. ROMANCE HISTORICO DA ACTUALIDADE. ILLUSTRADO COM CINCOENTA PHOTOGRAVURAS. Lisboa. Livraria
Editora Viuva Tavares Cardoso. 1905. In-8º de 417-I págs. E. Primeira edição, profusamente ilustrada a negro com imensas fotogravuras
intercaladas nas páginas do texto. Romance que retracta o período da segunda revolta da armada, movimento de rebelião promovido por unidades
da marinha brasileira contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, entre 1892 e 1894. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e
ferros decorativos a ouro seco, conservando a capa de brochura da frente. Exemplar com leves picos de oxidação. POUCO VULGAR.
O EXTERMINIO DE UM POVO. ROMANCE DE COSTUMES TRANSVAALIANOS. Lisboa. Livraria Editora Viuva Tavares Cardoso. 1905. In-8º de
389-III págs. E. Primeira edição, ilustrada a negro com fotogravuras em folhas separadas do texto. Encadernação de capas rígidas, com lombada
em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. POUCO VULGAR.
EM REDOR DE ÁFRICA. Narrativa Succinta de Factos Verdadeiros e de Impressões Colhidas em Flagrante. Ornada com trinta e quatro
reproducções photographicas. 1915.Typographia da Empresa Litterária e Typographica. Porto. In-8º de 398-II págs. E. Primeira edição,
profusamente ilustrada a negro com imensas reproduções fotográficas nas páginas do texto. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele
e ferros a ouro seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. POUCO VULGAR.
MEMÓRIAS DE UM GALLEGO. NOTAS E OBSERVAÇÕES DE UM CREADO, QUE DURANTE QUARENTA ANNOS SERVIU NA INTIMIDADE DE
POLITICOS, BANQUEIROS, TITULARES E MULHERES DE TODAS AS EDADES E CONDIÇÕES. Porto. Magalhães & Moniz, Lda. 1912. In-8º de
371-I págs. E. Primeira edição. Encadernação editorial a inteira de percalina em tons de azul, com ferros gravados a ouro na lombada e ambas as
pastas. Exemplar com leves picos de oxidação. POUCO VULGAR.
O ULTIMO MARQUEZ DE NIZA. A SOCIEDADE ARISTOCRATICA, POLITICA, ARTISTICA, DEMOCRATICA E ESTURDIA DE HONTEM.
Romance de costumes. Illustrado com vinte e cinco retratos e photogravuras. Magalhães & Moniz, Limitada – Editores. Porto. S/d. In-8º de 483-I
págs. E. Encadernação editorial a inteira de percalina em tons de bordeaux, com ferros gravados na lombada e ambas as pastas, um pouco
descoradas. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PELIKAN” 1308

Caneta de fabrico alemão, modelo “Pelikan 120 M”, trabalho possivelmente dos anos 50/60. Corpo de formato cilíndrico em tons de verde com
sistema de enchimento rotativo no topo em tons de negro e janela de visualização de nível de enchimento em tons de verde. Tampa com o mesmo
formato em tons de negro, decorada com friso concêntrico com inscrição “+ Pelikan 120 +” e clip em metal dourado. Exemplar com caixa original em
cartão litografado e desdobrável com instruções do bom funcionamento da caneta e garantia. Sinais de uso. Não nos responsabilizamos pelo seu
sistema de funcionamento.
Dim: 12,2 cm
Nota: No nosso modesto entender esta caneta nunca foi usada.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23538
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CATÁLOGOS DE ARTE PORTUGUESA – {TRÊS VOLUMES} 1309

DOIS SÉCULOS DE MODELO VIVO : 1765 – 1965. Ministério da Educação Nacional. Direcção / Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
/ Escola Superior de Belas-Belas Artes do Porto. [Imprensa Portuguesa. Porto]. In-8º gr.de 170-II págs. B. Catálogo da exposição realizada na
Escola Superior de Belas-Artes do Porto em homenagem a Calouste Gulbenkian, no décimo aniversário da sua morte. Obra profusamente ilustrada
a negro e às cores em folhas separadas do texto, com imensas obras de artistas consagrados portugueses e as respectivas biografias. Exemplar
com ínfimos picos de oxidação, com muita mais incidência nas folhas das guardas.
CATÁLOGO ★ OBRAS DIVERSAS. Museu Nacional de Soares dos Reis. Palácio dos Carrancas. Porto. [1956]. In-8º gr.de 160 páginas
inumeradas. B. Catálogo profusamente ilustrado a negro e a cores, com dezenas de obras de arte de pintura, escultura, faiança, ourivesaria,
tapeçaria e arte sacra, impressas em folhas à parte. Exemplar com leves picos e manchas de oxidação, com muita mais incidência nas capas de
brochura.
SOARES DOS REIS – IN MEMORIAM : 1847- 1947. Execução Gráfica da Litografia Nacional. Porto. S/d. In-fólio de 15-I págs. B. Trata-se de um
folheto no seu estado original que contém os documentos inéditos de Soares dos Reis e as cartas dirigidas a Marques de Oliveira, ilustrada a negro
com quatro obra do mestre em folhas separadas do texto e de página inteira. Capas de brochura revestidas a papel vegetal. Exemplar com alguns
picos e manchas de oxidação. BELO CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

PEREIRA (FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA) – ARTE PORTUGUESA DA ÉPOCA
DOS DESCOBRIMENTOS 1310

[PORTUGUESE ART AT THE OF THE DISCOVERIES]. Traduzido por Marta Dias. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT- Correios de
Portugal]. 1996. In-4º de 277-III págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores nas páginas do texto e em
separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 03938. Encadernação editorial de capa dura, revestida
a tela em tons de rosa com inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 20 €

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO DE) – SOARES DE CAMBRA 1311

Edição Caminhos Romanos. Porto. 2016. In-4º peq.de 485-I págs. Cartonado. Primeira edição, desta obra de António de Souza-Brandão, ilustrada
a negro nas páginas do texto e em separado, algumas de página inteira. Neste estudo genealógico esta obra oferece abundante informação inédita
sobre a história das famílias de maior preponderância na zona norte do Distrito de Aveiro – as Terras de Santa Maria – desde a segunda metade do
século XVI até ao fim da primeira década do século XX. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas
cartonada e policromada. Muito bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23482
https://serralvesantiguidades.com/lote/23571
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GENEALOGIA // HERÁLDICA – {SEIS VOLUMES} 1312

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO DE) – REBELOS DE OEIRAS NOS DISTRITOS DE VISEU E AVEIRO. Viseu. 2008. In-4º peq.de 86-II págs. B.
Separata da revista «Beira Alta», ilustrada a negro e às cores nas páginas do texto. Obra com alguns traços e anotações a lápis feitas por António
de Souza-Brandão. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, ligeiras manchas de oxidação e as
capas de brochura ligeiramente cansadas.
LARA (ANTÓNIO DE SOUSA) – ENSAIOS E DOCUMENTOS. Edição Pedro Ferreira. Lisboa. 1996. In-4º peq.de 179-I págs. B. Primeira edição.
Obra com alguns traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de
genealogia e heráldica. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente.
REIS (JOSE ANTÓNIO) – ARANHAS I. (Quinta da Portela) (Sande, Marco de Canaveses). Apresentação de Mário Cláudio. Edição do autor. Porto.
2012. In-4º peq.de 225-I págs. B. Ilustrado a negro nas páginas do texto, com alguns traços e anotações a lápis feitas por António de Souza-
Brandão. Obra com a dedicatória do autor na folha da guarda a António de Souza-Brandão, assinado e datado. Edição limitada de 80 exemplares
todos numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [72]. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
RESENDE (MIGUEL PINTO DE) – AZEVEDOS DA TERRA DA FEIRA E DO COUTO DE GRIJÓ PROVENIENTES DOS COUTOS DE
ESCAMARÃO E DE ALPENDURADA. Prefácio de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa. Opera Omnia – Edição, distribuição e Comercialização de
livros. Guimarães. 2018. In-4º peq.de 214 págs. B. Edição ilustrada a negro nas páginas do texto. Obra com imensos traços e anotações a lápis, na
sua maioria a esferográfica e diversos sublinhados com marcador de cor amarela, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão,
também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de
manuseamento, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
PINTO, S. I. (P. ANTÓNIO VAZ) – A CASA DO BURGO. Esboço sobre a História da família Vaz Pinto do Burgo - Arouca. Real Irmandade, Edições.
Arouca. 2005. Edição ilustrada a negro nas páginas do texto e em separado. Obra com ligeiros traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas
por António de Souza-Brandão. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar bem conservado, apresentando traços e anotações (…),
já mencionadas anteriormente.
SÁ (FRANCISCO MALAFAYA) – A CARTA DE BRASÃO DE ARMAS DE MERCÊ NOVA DE JOÃO ANTÓNIO DE FREITAS FORTUNA.
Introdução de Artur Vaz-Osório da Nóbrega. Livraria Esquina. Porto. 2004. In-4º gr.de XV-41-I págs. B. Edição com uma tiragem de 200 exemplares,
sendo este o número [3], assinado pelo autor. “João António de Freitas Fortuna, com negócio de papelaria e tipografia na Rua das Flores no Porto,
possuidor de uma valiosa biblioteca, (…). Residiu, durante anos com a sua mulher, na casa da Rua de Cedofeita, Nº 986, à Ramada Alta, no Porto,
casa demolida nos princípios da 2.ª metade do séc. XX, a qual tinha sido a residência de James Forrester, Barão de Forrester, (...) Nesta casa o
casal Freitas Fortuna realizava reuniões de afectuosos convívios, às quais não faltavam Camilo Castelo Branco e D. Ana Plácido, e onde o grande
escritor, que na casa se hospedava por largas estadias, preparou a estrutura das suas - Horas de Luta. (...) Camilo desejou ser sepultado
perpetuamente no jazigo do seu grande amigo, (...) e pouco antes do seu suicídio, enviara- lhe um bilhete desesperado, o seu ultimo escrito, “Venha
despedir- se de mim, se puder do seu irmão C. C. Branco” (...) Texto tirado da página 28 deste volume. Livro da biblioteca de António de Souza-
Brandão. Bem conservado. INTERESSANTE CONJUNTO DE GENEALOGIA // HERÁLDICA.

Base Licitação: 20 €

OBRAS DE SHAKESPEARE 1313

Direcção literária de Luís de Sousa Rebelo. Direcção Artística de Manuel Lapa. Coordenação de Manuel do Nascimento. Edição de José Scarpa.
[Composto e impresso por Scarpa, Limitada]. Lisboa. S/d. TRÊS VOLUMES. In-4º de 429-III e 872-VI {2-V} págs. E. Esta edição contém uma
selecção das peças mais notáveis de William Shakespeare em três volumes, no qual passamos a descrever as peças que vêm referenciadas nestes
volumes, entre elas uma tradução de Álvaro Cunhal: {Volume I} - «A MUI E LAMENTÁVEL TRAGÉDIA ROMEU E JULIETA». Tradução de Luís de
Sousa Rebelo; «SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO». Tradução de Maria da Saudade Cortesão; «O REI LEAR». Tradução de Maria Manuela
Serpa, pseudónimo de Álvaro Cunhal, quando se encontrava detido na Penitenciária de Lisboa {tradução que foi realizada entre 1953 e 1955}.
Ilustrado nas páginas do texto e em separado de páginas inteiras. {Volume II} - «A TRAGÉDIA DE MACBETH». Tradução de João Palma-Ferreira;
«OTELO, O MOURO DE VENEZA». Tradução de António Leitão de Figueiredo; «ANTÓNIO E CLEÓPATRA». Tradução de Laura Costa Dias de
Figueiredo. Ilustrado nas páginas do texto e em separado de páginas inteiras. {Volume III} - «A TRAGÉDIA DE HAMLET, PRÍNCIPE DA
DINAMARCA». Tradução de António Neves-Pedro; «O VERDADEIRO SHAKESPEARE - TENTATIVA DE ESBOÇO BIOGRÁFICO». Por John
Dover Wilson. Tradução de José Maria de Almeida; «SHAKESPEARE PARA O NOSSO TEMPO - ESTUDO DE INTRODUÇÃO CRÍTICA». Por Luís
de Sousa Rebelo. Ilustrado nas páginas do texto e em separado de páginas inteiras. Encadernações editoriais em inteira de pele com ferros
decorativos a ouro nas lombadas e pastas. Exemplares com alguns picos e manchas acentuadas de oxidação. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

LIVROS DE ARTE {DUAS OBRAS} 1314

VASCONCELOS (MÁRIO CESARINY DE) – VIEIRA DA SILVA ♦ ARPAD SZENES, OU O CASTELO SURREALISTA.
Pinturas de Vieira e de Szenes nos anos 30 a 40 em Lisboa. Assírio e Alvim. [1984]. In-Fólio de 165-VII págs. B. Excelente trabalho de Cesariny
sobre a pintura surrealista de dois dos grandes vultos da pintura contemporânea, impresso em papel couché e profusamente ilustrado na sua
maioria a negro nas pagina do texto e em separado, com reproduções de pinturas da Vieira da Sila e de Arpad Szenese, alguns fac-símiles de
catálogos de exposições antigas. Obra com dedicatória de oferta na folha da guarda. Bem conservado. POUCO VULGAR.
ROSENGARTEN (RUTH) – COMPREENDER PAULA REGO : 25 PERSPECTIVAS. Colecção de Arte Contemporânea Público Serralves. Edição da
Fundação Serralves. Porto. 2004. In-4º de 167-I págs. B. Edição profusamente ilustrada às cores e a negro nas páginas do texto e em separada,
algumas de página inteira. Bem conservado. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €
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ALVES (JOAQUIM JAIME B. FERREIRA) – O PORTO NA ÉPOCA DOS ALMADAS 1315

ARQUITECTURA. OBRAS PÚBLICAS. Porto.1988/1990. DOIS VOLUMES. In-4º gr.de LII-701-V páginas de paginação corrida. E. Dissertação de
Doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras do Porto. Trabalho distinguido com o “Prémio João de Almada”, instituído
pela Câmara Municipal do Porto em 1988, para comemorar o bicentenário da morte de João de Almada e Melo. Edição com uma tiragem limitada a
1000 exemplares, ilustrada a negro, na sua maioria em folhas separadas do texto e de página inteira. Primeiro volume com dedicatória do autor na
página do rosto. Encadernações editoriais de capas rígidas, com sobrecapas de protecção policromada. Bem conservados. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

LOJAS DE TRADIÇÃO DO PORTO 1316

O Espírito das Terras através das Antigas Casas de Comércio. Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento / Programa
das Artes e Ofícios Tradicionais. Lisboa. 1993. In-4º gr.de 356 págs. E. Textos de Carlos L. Medeiros, Jorge Augusto Miranda e J. J. Semedo
Moreira. Fotografia de Luís Manuel Vasconcelos. Primeira edição, desta interessantíssima obra para a história do comércio da cidade do Porto,
impressa em papel de qualidade com belas ilustrações fotográficas a cores e a negro nas páginas do texto e em separado. Encadernação editorial
de capas rígidas, revestida a tela com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado.

Base Licitação: 15 €

CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSIADAS 1317

Prefácio e notas de Hernâni Cidade, vinhetas e ilustrações de Lima de Freitas. Artis. Lisboa. 1956. In-fólio de [6] -XXXIX-429-III págs. E. Edição
monumental, impressa em papel de qualidade e muito encorpado, enriquecida com belas ilustrações e vinhetas de Lima de Freitas. Encadernação
editorial em inteira de pele em tons verde-escuro, com elegantes ferros a ouro na lombada e pastas. Bem conservado. INTERESSANTE
EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

ARTE PORTUGUESA – {TRÊS EXEMPLARES} 1318

GIL TEIXEIRA LOPES. Edição Bial. [1998]. In-fólio quadrado de 75-I págs. E. Edição original, com texto em português e inglês, profusamente
ilustrada a negro e na sua maioria a cores com imensas obras do pintor Gil Teixeira Lopes, em folhas à parte e de página inteira. Textos de Rocha
de Sousa e Maria João Fernandes. Obra com assinatura de posse na folha do rosto. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em
tons de azul, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado.
ARPAD SZENES ● VIEIRA DA SILVA. Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva. Coordenação geral de Ivone Felman Cunha Rego. Edição Bial.
[1999]. In-fólio quadrado de 72 págs. E. Edição original, com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a negro e na sua maioria a cores
com imensas obras dos pintores consagrados Arpad Szenes e Vieira da Silva, em folhas à parte e de página inteira. Obra com assinatura de posse
na folha do rosto. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de bordeaux, com sobrecapa de protecção policromada. Bem
conservado
PAULO VILAS BOAS – TRINTA ANOS DE PINTURA. Edições Asa. [2001]. In-4º de 174-II págs. E. Primeira edição, impressa em papel de
qualidade de muito cuidada realização gráfica, profusamente ilustrada a negro e na sua maioria a cores com imensas obras do pintor Paulo Vila
Boas, em folhas à parte e diversas de página inteira. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Encadernação editorial de capas rígidas,
revestidas a tela em tons de negro, com sobrecapa de protecção policromada. Verso da sobrecapa com um pequeno corte no canto inferior
esquerdo. Bem conservado. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

COLECÇÃO DE BILHETES-POSTAIS ROMÂNTICOS 1319

Ilustrados a cores e a preto e branco, constituído por (269) postais, trabalhos italianos mas na sua maioria franceses, do início do seculo XX, até aos
anos 40/50. Esta colecção é constituída por {CENTO E TRINTA UM BILHETES-POSTAIS CIRCULADOS} & {CENTO E TRINTA OITO BILHETES-
POSTAIS NÃO CIRCULADOS}, com imensos motivos mas na sua maioria alusivos ao romantismo. Exemplares em pasta de arquivo, colocados em
separadores plastificados. Sinais de uso e alguns postais com algumas faltas e possíveis defeitos.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23604
https://serralvesantiguidades.com/lote/23603
https://serralvesantiguidades.com/lote/23533
https://serralvesantiguidades.com/lote/23469
https://serralvesantiguidades.com/lote/24400
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VINHOS DO PORTO / DOURO – {DUAS OBRAS} 1320

VINHO DO PORTO E OS VINHOS DO DOURO. Chaves Ferreira — Publicações, S. A. [1998]. In-fólio de 230-II págs. E. Obra de diversos autores
que passamos a descrever: António Filipe • Gaspar Martins Pereira • Isabel Gomes Mora • João Nicolau de Almeida • José Maria Soares Franco •
Nuno Magalhães • Vasco Magalhães, inserida na colecção «Enciclopédia dos Vinhos Portugueses». Apresentação de Fernando Bianchi de Aguiar.
Edição original, impressa em papel de qualidade e de muito cuidada realização gráfica, profusamente ilustrada a negro e a cores nas páginas do
texto e em separado, algumas de página inteira. Obra com assinatura de posse na folha do anterrosto. Encadernação editorial de capas rígidas,
revestidas a tecido em tons de bordeaux, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. POUCO VULGAR.
PEREIRA (GASPAR MARTINS) & ALMEIDA (JOÃO NICOLAU DE) – PORT VINTAGE.Instituto do vinho do Porto. Campo das Letras – Editores.
Porto. 1999. In-fólio de 201-I págs. E. Edição original, impressa em papel de qualidade e de muito cuidada realização gráfica, profusamente ilustrada
a negro e a cores, nas páginas do texto e em separado. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido em tons de bordeaux, com
sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

BOCAGE (MANUEL MARIA DE BARBOSA DU) – OBRAS ESCOLHIDAS DE
BOCAGE 1321

Prefácio e notas de Hernâni Cidade. Vinhetas e ilustrações de Lima de Freitas. Artis. Lisboa.1967, 1969 e 1970. In-fólio de {TRÊS VOLUMES}. E.
Obra monumental, esmeradamente impressa sobre papel encorpado de excelente qualidade, enriquecida com muitas e muito belas ilustrações de
Lima de Freitas, nas páginas do texto e em separado. Encadernações editoriais em percalina em tons de bordeaux, com ferros a ouro nas lombadas
e pastas, ligeiramente cansadas nas lombadas. Exemplares com alguns picos de oxidação. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

DOIS ESTOJOS COM DUAS CANETAS ESFEROGRÁFICAS “PARKER” E “S.T.
DUPONT” 1322

“ESFEROGRAFICA” – Em plaque d’Or de marca “Parker” de fabrico francês, trabalho do séc. XX. Corpo de formato cilíndrico, decorado com
caneladuras verticais, formando um desenho repetitivo, encimada no topo por clipe recortado. Inscrições incisas no bordo da tampa [Parker -
France]. Estojo original em cartão forrado a papel em tons de cinza com inscrição a dourado no canto inferior direito “Parker”. Interior forrado a tecido
em tons de branco com inscrição ao centro “Parker” e em veludo em tons de cinza. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 13 cm
“ESFEROGRAFICA” – Em laque de chine e plaque d’Or de marca “S. T Dupont” de fabrico francês, trabalho dos anos 90. Corpo de formato
cilíndrico em laque de chine em tons de negro com parte superior de roscar em plaque d´or, decorada com caneladuras lisas e em relevo, formando
um desenho geométrico repetitivo, encimada por clipe recortado com inscrição [Made in France - 50 HGR 25]. Inscrições incisas no bordo da tampa
[S.T. Dupont - Paris - Laque de chine]. Estojo original forrado exteriormente em tons de vermelho e interiormente a veludo em tons de bege com
inscrição ao centro em dourado “S.T, Dupont”. Exemplar com certificado de garantia, livro de instruções de bom funcionamento e capa de protecção
em veludo. Sinais de uso e em óptimo estado de conservação.
Dim: 13,8 cm

Base Licitação: 30 €

CATÁLOGOS DE LEILÕES 1323

Colecção constituída por dez (10) catálogos de leilões de arte da, [Cabral Moncada - Antiguidades e Obras de Arte / Pintura, Pratas e Jóias], dos
anos: 2010 {1} - 2011 {2} - 2012 {2} - 2013 {3} e 2014 {2}. Exemplares com sinais de manuseamento, alguns com possíveis anotações do valor de
venda e em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

CERÂMICA PORTUENSE (SÉCULOS XVIII e XIX) 1324

ROTEIRO. Exposição documental e artística, realizada na Casa do Infante e promovida pela Câmara Municipal do Porto, por intermédio do Gabinete
de História da Cidade. Janeiro. MCMLXXIII. [1973]. In-8º gr.de 155-X págs. B. Ilustrado com fotografias das peças expostas e reproduções de
marcas das fábricas. Exemplar com leves manchas de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23471
https://serralvesantiguidades.com/lote/23503
https://serralvesantiguidades.com/lote/23753
https://serralvesantiguidades.com/lote/24040
https://serralvesantiguidades.com/lote/23590
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COVÕES (RICARDO) – OS 5O ANOS DO COLISEU DOS RECREIOS 1325

O CINQUENTENÁRIO DO COLISEU DOS RECREIOS. 1890 - 1940. [Composto e Impresso na Tipografia Freitas Brito - Lisboa. In-4º de XII-588-II
págs. B. Edição original, deste estudo histórico sobre o Coliseu dos Recreios, desde a sua fundação até 1940. Obra profusamente ilustrada a negro
em folhas separadas do texto e de página inteira. Exemplar com alguns picos de oxidação, apresentando ainda pequenos furos de traça nas últimas
10 páginas, incluindo a sobrecapa, sem grande relevância. Capas de brochura um pouco cansadas, com muita mais incidência na lombada.
POUCO VULGAR E POR ABRIR.

Base Licitação: 10 €

SECRETARIADO NACIONAL DA INFORMAÇÃO: «UM INSTRUMENTO DE
GOVERNO» 1326

25 ANOS DE ACÇÃO. 1933-1958.  Capa e Gráficos de Sebastião Rodrigues. Edição do S.N.I. [Secretariado Nacional da Informação]. Lisboa. 1958.
In-4º de 123-III págs. B. Obra profusamente ilustrado a negro no texto e em extratexto com fotogravuras e quadros de dados financeiros da
actividade da propaganda cultural e política do Estado Novo. Resenha comemorativa dos 25 anos de actividade editorial do Secretariado Nacional
de Informação, contendo mensagens de teor apologético às concretizações materiais e espirituais do Estado Novo Português. Exemplar com leves
picos de oxidação. Capas de brochura ligeiramente cansadas, com muita mais incidência na lombada. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

NEVES (FRANCISCO CRUZ) – POR ESSE MAR FORA 1327

[THROUGHOUT THE SEA]. Tradução de John Chattwin. Edição da Direcção de Relações Internacionais e Filatelia Correios e
Telecomunicações de Portugal. 1990. In-4º de 53-III págs. E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores no texto e os respectivos
selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 008589. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de azul.
ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

[GAIA] CARLOS VALLE – {QUATRO OBRAS} 1328

TRADIÇÕES POPULARES DE VILA NOVA DE GAIA. ORAÇÕES TRADICIONAIS. Junta Distrital do Porto. [Imprensa Portuguesa. Porto]. S/d.
In-4º peq.de 43-I págs. B. Separata da Revista de Etnografia N.º 5 • Museu de Etnografia e História. Obra com dedicatória do autor na folha do rosto,
junto à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
TRADIÇÕES POPULARES DE VILA NOVA DE GAIA. ADÁGIOS E DITADOS. Junta Distrital do Porto. [Imprensa Portuguesa. Porto]. S/d. In-4º
peq.de 83-I págs. B. Separata da Revista de Etnografia N.º 12 • Museu de Etnografia e História. Obra com dedicatória do autor no verso da capa de
brochura da frente. Exemplar com leves picos de oxidação.
BAILE DO JOSÉ DO EGIPTO • GULPILHARES. [Imprensa Portuguesa. Porto]. S/d. In-4º peq.de VIII-149-III págs. B. Junta Distrital do Porto •
Museu de Etnografia e História. Obra com dedicatória do autor na folha da guarda. Ilustrado a negro nas folhas do texto. Exemplar com ínfimos picos
de oxidação, apesentado algumas inscrições e cortes de correcções nas páginas 5, 21,61, 101 e 129.
O CASTELO DE GAIA E A LENDA DO REI RAMIRO. Edição da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 1971. In-8º gr.de 18-IV págs. B. Opúsculo
ilustrado na negro na sua maioria em folhas separadas do texto e de página inteira, com fotografias de Orlando Miranda. Exemplar com leves picos
de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura. INTERESSANTE CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

RODRIGUES (J. C. BARROS) – O AUTOMÓVEL EM PORTUGAL 1329

[THE MOTOR CAR IN PORTUGAL]. Tradutor: Peter Ingham. Fotografo: Luís Filipe C. Oliveira. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT-
Correios de Portugal]. 1995. In-4º de 143-I págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores e a negro nas páginas
do texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 20.000 exemplares, sendo este o Nº 07750. Encadernação editorial de capa
dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23592
https://serralvesantiguidades.com/lote/23594
https://serralvesantiguidades.com/lote/23564
https://serralvesantiguidades.com/lote/23591
https://serralvesantiguidades.com/lote/23577
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PORTO – {OITO EXEMPLARES} 1330

BASTO (A. DE MAGALHÃES) – OS 75 ANOS DO ATENEU. Edição do Ateneu Comercial do Pôrto. 1945. In-4º peq.de 44-II págs. B. Importante
subsídio para a história desta associação portuense. Referências a Camilo, Rodrigues de Freitas, Bento Carqueja, Joaquim de Vasconcelos,
Pinheiro Chagas, João Arroio, António Cândido, Teófilo Braga, etc. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, com muita mais incidência
nas capas de brochura.
BRANDÃO (D. DOMINGOS DE PINHO) – A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DO PORTO E O SEU ALTAR
PRIVATIVO NA IGREJA DOS GRILOS. Porto. MCMLVII [1957]. In-4º de 48 págs. B. Separata do «Boletim Cultural» da Câmara Municipal do Porto.
Edição ilustrada a negro em folhas separadas do texto. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência na contracapa de brochura.
COUTINHO (B. XAVIER) – NOVOS SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DA IGREJA E IRMANDADE DOS CLÉRIGOS. O CORO DOS CAPELÃES DA
IRMANDADE (1759-1909). Porto. MCMLXIV [1977]. In-4º de 37-I págs. B. Separata do «Boletim Cultural» da Câmara Municipal do Porto. Edição
ilustrada a negro em folhas separadas do texto. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
FERREIRA (J. A. PINTO) – DESPESAS EFECTUADAS PELO MUNICÍPIO PORTUENSE POR OCASIÃO DO BAPTIZADO DO INFANTE D.
HENRIQUE. PORTO. 1960. Separata do «Boletim Cultural» da Câmara Municipal do Porto. Edição ilustrada a negro, com fotogravuras dos recibos
das despesas em folhas desdobráveis separadas do texto. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
PINTO (SÉRGIO DA SILVA) – BREVES NOTAS SOBRE PRESÚRIAS DO SÉCULO IX NA TERRA PORTUCALENSE A RESPEITO DE VÍMARA
PERES. Publicação da Câmara Municipal do Porto. Porto. 1968. In-4º de 21-V págs. B. Edição da Comemoração de XI Centenário da Presúria de
Portucale. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura.
GABINETE DE HISTÓRIA DA CIDADE DO PORTO. SESSÃO COMEMORATIVA DO QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA SUA FUNDAÇÃO
1936-1976. Publicação da Câmara Municipal do Porto. Porto. MCMLXXVI [1976]. In-4º de 41-II páginas + 47 ilustrações. B. Edição profusamente
ilustrada a negro em folhas separadas do texto e de página inteira. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
VILA (PADRE ROMERO) – AUGUSTO SANTO - ARTISTA ICONOCLASTA. Porto. 1963. In-4º de 14- II págs. B. Separata da Revista «Museu».
Ilustrado a negro nas páginas do texto. Obra com dedicatória do autor na página do rosto. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando
pequenos furos de traça nas primeiras folhas e na capa de brochura da frente, sem muita relevância.
CRUZ (ANTÓNIO) – AS SISAS DO PORTO SEISCENTISTA. Porto. 1946. In-4º peq.de 22 págs. B. Separata da «Bibliotheca Portvcalensis».
Exemplar com ínfimos picos de oxidação, incluindo as capas de brochura. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 10 €

BARRETO (LUIS BARRETO) – OS NAVIOS DOS DESCOBRIMENTOS 1331

[THE SHIPS OF THE DISCOVERIES]. Tradução de José Tavares. Edição da Direcção de Serviços de Filatelia Correios de Portugal. [Correios
de Portugal]. 1991. In-4º de 59-I págs. E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro no texto e em separado e com os
respectivos selos. Série Nº 04363. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de azul. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23593
https://serralvesantiguidades.com/lote/23565
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VILA NOVA DE GAIA – {NOVE EXEMPLARES} 1332

RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES: VIDA E OBRA. USOS E COSTUMES DA NOSSA TERRA. Vila Nova de Gaia. 1982. In-4º peq.de 129-III
págs. B. Edição comemorativa dos 46 anos • 1936/1982. Interessante estudo monográfico, onde trata dos Trajes, Danças e Cantares, Utensílios e
Alfaias Agrícolas, Profissões mais características, Festas Tradicionais, Toponímia, As Alcunhas, Monumentos. Obra profusamente ilustrada a negro
nas páginas do texto e na maioria em separado e de página inteira. Bem conservado.
MOREIRA (DOMINGOS A.) – FREGUESIAS DA DIOCESE DO PORTO – ELEMENTOS ONOMÁSTICOS ALTI?-MEDIEVAIS : O CONCELHO DE
GAIA.
Gabinete de Historia e Arqueologia de Vila Nova de Gaia / Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 1987. In-4º peq.de 143-I págs. B. Obra inserida
na série «Documentos sobre Vila Nova de Gaia 5», com uma tiragem de 1000 exemplares. Exemplar com as capas de brochura ligeiramente
cansadas.
AFONSO (JOSÉ ANTÓNIO) – "SENHOR D'ALÉM — I: ESPAÇO E PARADIGMAS (SÉCS. XVI-XVIII)". Comunicação apresentada às Jornadas de
História Local e Regional de Vila Nova de Gaia, Novembro de 1983. Gabinete de História e Arqueologia de Vial Nova de Gaia. 1984. In-4º peq.de
231 a 242-II págs. B. Separata da revista «Gaia» - Volume II. Bem conservado.
SILVA (F. RIBEIRO DA) – O CONCELHO DE GAIA NA 1ª METADE DO SÉC. XVII : INSTITUIÇÕES E NÍVEIS DE ALFABETIZAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS. Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia. 1984. In-4º de 187 a 212-II págs. B. Separata da Revista «Gaia» -
Volume II. Bem conservado.
MORENO (HUMBERTO BAQUERO) – O JULGADO DE GAIA E OS SEUS HOMENS NO REINADO DE D. JOÃO I. Gabinete de História e
Arqueologia de Vila Nova de Gaia. 1984. In-4º peq.de 161 a 173-III págs. B. Separata da Revista «Gaya» - Volume II.
MOREIRA (DOMINGOS A.) – NOSSA SENHORA DO PILAR EM PORTUGAL.Vila Nova de Gaia. Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova
de Gaia. 1985. In-4º peq.de 41 a 86-II págs. B. Separata da Revista «Gaia» - VolumeIII. Ilustrado a negro nas páginas do texto. Exemplar com
ínfimos picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
VILA (PADRE ROMERO) – A EXTENSÃO DA OLARIA GAIENSE. Porto. 1971. In-4º peq.de 15-I págs. B. Separata da Revista «Museu». Ilustrado
a negro no do texto e de página inteira. Obra com dedicatória do autor na folha do rosto. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais
incidência nas capas de brochura.
GUEDES (JOSÉ ALVES REIS) – DEMOGRAFIA E SOCIEDADE VALADARENSE NOS FINAIS DO SÉC. XIX: CONTRIBUTO PARA O SEU
CONHECIMENTO. Vila de Valadares. In-4º peq.de 35-I págs. B. Obra com dedicatória do autor na folha do rosto. Bem conservado.
DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO INAUGURAL DA ESCOLA PRIMÁRIA DE ARCOSÊLO PELO DR. MANUEL CRISTIANO DE SOUSA.
Edição da Câmara Municipal de Gaia. MCMXXXVI [1936]. In-8º gr.de 15-I págs. B. Edição original, deste opusculo da Escola Primária de Arcozelo,
inaugurada a 15 de maio de 1936 pelo Dr. Manuel Cristiano de Sousa, reitor do Liceu Camões em Lisboa e chefe de gabinete do ministro da
Instrução Pública, sendo na altura o presidente da Câmara de Gaia, José da Fonseca Menéres. Ilustrado com uma fotogravura da sua inauguração.
INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

ALBUQUERQUE (LUIS) – COLOMBO 1333

[COLUMBUS]. Tradução de George Dykes. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [Correios de Portugal]. 1992. In- 4º de 56 págs.
E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro no texto e em separado e com os respectivos selos. Tiragem limitada de
15.000 exemplares, sendo este o Nº 000989. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de verde. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23595
https://serralvesantiguidades.com/lote/23566
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PORTO – {CINCO OBRAS} 1334

VITORINO (PEDRO) – NOTÍCIA HISTÓRICA DA VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO TERÇO E CARIDADE DA CIDADE DO
PÔRTO.(COM ILUSTRAÇÕES). Imprensa Nacional. Porto. 1928. In-4º de 83-V págs. B. Primeira edição, desta invulgar obra, ilustrado a negro com
18 estampas em páginas separadas do texto sobre papel couché. Exemplar com leves picos de oxidação e pequenos defeitos. INVULGAR.
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DO PORTO. II CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DA IGREJA.
COMEMORAÇÕES. Porto – 1957. [Imprensa Portuguesa]. In-4º de 64-IV págs. B. Primeira edição, desta interessante obra comemorativa,
profusamente ilustrada a negro com fotogravuras de página inteira e em folhas separadas do texto. Exemplar bem conservado. POUCO VULGAR.
RIBEIRO (ANTÓNIO ALVES MENDES DA SILVA) – O PRIORADO DE CEDOFEITA : BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O OFFICIO
CAPITULAR DO DOM PRIOR. Porto. Typ. de Antonio José da Silva Teixeira.1881. In-4º peq.de 128 págs. B. Primeira edição, desta importante
obra, aonde existia um conflito entre o D. Prior da Colegiada da Cedofeita e os seus Cónegos, sobre as obrigações que competiam a cada um deles.
A Colegiada da Cedofeita é uma colegiada em sentido impróprio, ou seja, trata-se realmente de um pároco com padres coadjutores, pois as
colegiadas são compostas por cónegos e servem para auxiliar os Bispos. A Colegiada da Cedofeita gozava deste privilégio devido ao grande
número de paroquianos e por ser uma situação que teve início no século XII. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando picos e
manchas de oxidação, incluindo as capas de brochura. Capas de brochura bastante cansadas, com mais incidência na lombada. POUCO VULGAR.
ESTATUTOS DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA BATALHA DA CIDADE DO PORTO APPROVADOS POR ALVARÁ DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1892. Porto. Typographia de Manoel José Alves d’Azevedo. 1893. In-8º gr.de 16 págs. B. Edição original, desta invulgar
publicação, com interesse para a história da Capela da Praça da Batalha e da Confraria que a administrou. Obra com o carimbo da Camara
Municipal do Pôrto, com a inscrição “Para Venda”, na capa de brochura da frente. Exemplar com alguns picos de oxidação. INVULGAR
EXEMPLAR.
ESTATUTOS DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA BATALHA (DE SIRGUEIROS). Erecta na sua capella da Praça da Batalha do Porto.
Aprovados por Alvará de 11 de Setembro de 1914. Composto e Impresso na Typographia Commercial Portuense. In-8º gr.de 16 págs. B. Edição
original, desta rara publicação, com interesse para a história da Capela da Praça da Batalha. Ilustrado a negro de página inteira, com uma estampa
da Nossa Senhora da Batalha. Obra com o carimbo da Camara Municipal do Pôrto, com a inscrição “Para Venda”, na capa de brochura da frente.
Exemplar com ínfimos picos de oxidação. RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 35 €

THOMAZ (LUIS FILIPE) – NANBAN JIN 1335

OS PORTUGUESES NO JAPÃO - [THE PORTUGUESE IN JAPAN]. Tradutor: George Dykes. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT-
Correios].1993. In-4º de 129-VII págs. E. Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro no texto e em separado, com os
respectivos selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 05572. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de
verde.
ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

AUTORES PORTUGUESES – {CINCO VOLUMES DE POESIA} 1336

LIMA (JAIME MAGALHÃES DE) – CÔRO DOS COVEIROS. Edições Ilustradas Marques Abreu. [Tipografia Empreza Guedes]. Porto. 1923. In-8º de
51-V págs. B. Primeira edição, deste poeta, ensaísta e crítico literário português, Ilustrada a negro com um retrato do autor extratexto. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação, incluindo as capas de brochura.
MOURA (MANUEL DE) – CANCIONEIRO. Edição do Autor. Tipos de Cunha & Com.ª. Porto. 1900. In-8º de 114 páginas inumeradas. B. Primeira
edição, deste belo cancioneiro, Ilustrado a negro com um retrato do auctor em photogravura de Marques Abreu. Edição com uma tiragem de 150
exemplares para distribuição particular e 50 para a venda. Obra com duma dedicatória do autor na no verso da folha do anterrosto, assinada.
Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
MAIA (MANUEL CARNEIRO DA COSTA) – A VOZ DO MEU PENSAMENTO. Poemas. Papelaria Fernandes. Lisboa. 1976. In-8º gr.de 127-I págs.
B. Primeira edição, destes poemas de Manuel Maia. “Para finalizar este prefácio, só mais uma palavra. Sei, infelizmente, como poderia obter um
grande sucesso literário, pelo menos, comercialmente. Bastar-me-ia, para tal, que pervertesse um pouco mais os meus pensamentos de modo a
dar-lhe um cunho de «porno…» e em vez do meu auto-retrato apresentasse na capa do livro um Mário Soares, um Álvaro Cunhal ou um Sá
Carneiro, completamente nus «montando» uma porca a que alguém já chamou «política». (…)”. Capa de brochura ilustrada com um auto-retrato,
ilustrado pelo autor. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
PAUL (ANABEL) – HORAS LUMINOSAS. Poemas. Capa e desenhos da autora. Porto. [Tip. António Pereira & Santos, Lda.]. 1968. In-4º peq.de 58
páginas inumeradas. B. Primeira edição, impressa em papel de qualidade e encorpado, ilustrada a negro em folhas separadas do texto, incluindo
um retrato da autora. Obra com uma dedicatória da autora ao pintor Pedro Olaio na folha do rosto. Exemplar com ínfimos picos de oxidação.
SAMPAIO (RUI POLÓNIO) – POEMAS. «Gráfica de Coimbra». Coimbra. 1979. In-8º gr.de 104 págs. B. Primeira edição, ilustrada com desenhos
de José Rodrigues em páginas separadas do texto. Arranjo gráfico de José Pulido Valente. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação,
incluindo as capas de brochura, apresentando dois traços a esferográfica na página 39. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23597
https://serralvesantiguidades.com/lote/23567
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PEREIRA (PEDRO MARÇAL VAZ) – OS CORREIOS PORTUGUESES ENTRE
1853-1900 : CARIMBOS NOMINATIVOS E DADOS POSTAIS E ETIMOLÓGICOS. 1337

Publicado pela Fundação Albertino de Figueiredo para a Filatelia. Madrid. 2005. {DOIS VOLUMES}. In-4º peq.de 460 e 475-I págs. Cartonado.
Primeira edição, deste invulgar estudo de todos os correios portugueses do século XIX. Obra com temas de etimologia das terras, caminhos-de-
ferro, reformas postais e forais. Ilustrado às cores nas páginas do texto. Encadernações editoriais de capas rígidas cartonadas e policromadas. Muito
bem conservados. POUCO VULGARES.

Base Licitação: 20 €

ANTÓNIO DOMINGUES DE SOUSA COSTA – {DUAS OBRAS} 1338

MESTRE SILVESTRE E MESTRE VICENTE, JURISTAS DA CONTENDA ENTRE D. AFONSO II E SUAS IRMÃS. Tipografia «Editorial
Franciscana». Braga. 1963. In-4º de 672-II págs. B. Edição original inserida nos (Estudos e textos da Idade Média e Renascimento), aonde se refere
a muitos conflitos inter-diocesanos e publica grande número de documentos pontifícios com eles relacionados. Exemplar com leves manchas de
oxidação. POR ABRIR.
UM MESTRE PORTUGUÊS EM BOLONHA NO SÉCULO XIII, JOÃO DE DEUS. VIDA E OBRAS. Tip. «Editorial Franciscana». Braga. 1957. In-4º
de XIX-I-210-IV págs. B. Edição original, com os seguintes capítulos: “A Vida de João de Deus”; “Obras de João de Deus”; “Obras duvidosas”;
“Obras espúrias”. Bem conservado. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

HELDER PACHECO – {DUAS OBRAS} 1339

INTIMIDADES PORTUENSES. Fotografias de Manuel Magalhães, Helder Pacheco e fotógrafos anónimos. Edições Afrontamento. S/d. [1997]. In-4º
de 286-IV págs. B. Edição profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto, algumas de página inteira. Trata-se, de facto, de um livro de
intimidades. Intimidades contadas a Helder Pacheco por seu pai, avô ou outros narradores. Um discurso de memórias, de pequenas histórias reais,
de lugares e de gentes, de afectos e desafectos, de emoções vertidas ou contidas. Obra com a dedicatória do autor a Alexandre Pomar, na folha do
anterrosto, assinado e datado. Bem conservado.
NOVOS GUIAS DE PORTUGAL: PORTO. Editorial Presença, Lda. Lisboa. 1984. In-4º peq.de 214-II págs. B. Primeira edição, profusamente
ilustrada às cores nas páginas do texto, com centenas de boas reproduções fotográficas do autor. Obra com dedicatória de oferta na folha da
guarda. Exemplar ligeiramente gasto em certas partes da policromia, com mais incidência na lombada. Miolo bem conservado. BELOS
EXEMPLARES DO PORTO.

Base Licitação: 10 €

FAURE (ÉLIE) – HISTÓRIA DA ARTE 1340

Tradução do Professor Dr. Vitorino Nemésio. Edições Estudios Cor. Lisboa. 1951-1954. {CINC0 VOLUMES}. In-4º de 181-IX, 229-III, 213-III, 348-II e
284-II págs. E. Estimada e popular História da Arte traduzida por Vitorino Nemésio e profusamente ilustrada a preto e às cores, na sua maioria em
folhas separadas do texto, algumas desdobráveis e de página inteira. Cada volume é dedicado a uma época: Vol. I - {A Arte Antiga}; Vol. II - {A
Arte Medieval}; Vol. III - {A Arte do Renascimento}; Vol. IV - {A Arte Moderna}; Vol. V - {O Espirito das Formas}. Encadernações editoriais de
capas rígidas a inteira de sintético de tons azuis, com gravações e dizeres a ouro nas lombadas e pastas da frente, algumas pastas, ligeiramente
descoradas. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação. BELA COLECÇÃO COMPLETA.

Base Licitação: 35 €

ESTOJO COM CANETA DE TINTA PERMANENTE “SHEAFFER” 1341

Corpo em tons de negro com tampa em plaque d’Or “12k G,F”, de marca Sheaffer, modelo Imperial VIII, fabrico americano, trabalho dos anos 60.
Corpo cilíndrico em matéria sintética em tons de negro com inscrição em relevo “Made in USA”. Tampa amovível, decorada com caneladuras
verticais lisas e estriadas, formando um desenho geométrico repetitivo, encimada por clip recortado. Inscrições incisas no bordo da tampa [12k G. F.
- Sheaffer - USA]. Aparo em ouro de 14k do toque 585/1000 ® e inscrição gravada USA. Estojo original em matéria sintética translucida e cartão
lateral, estofado interiormente a veludo em tons de vermelho com protecção exterior em cartão litografado. Exemplar com desdobrável com as
respectivas instruções de bom funcionamento. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 13,6 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23579
https://serralvesantiguidades.com/lote/23599
https://serralvesantiguidades.com/lote/23608
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CATÁLOGOS DE LEILÕES 1342

Colecção constituída por dez (10) catálogos de leilões de arte do [Palácio do Correio Velho - Antiguidades e Obras de Arte / Arte Moderna /
Contemporânea / Livros / Manuscritos e Gravuras], dos anos: 2008 {1} - 2010 {1} - 2011 {1} - 2013 {4} - 2014 {1} - 2015 {1} e 2019 {1}. Exemplares
com sinais de manuseamento, alguns com possíveis anotações do valor de venda e em razoável estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

CATÁLOGOS DE LEILÕES 1343

Colecção constituída por dez (23) catálogos de leilões de arte de várias leiloeiras de Lisboa que passamos a descrever: [Renascimento -
Antiguidades / Artes Decorativas / Livros e Manuscritos], dos anos: 2010 {5}. [Leiria e Nascimento - Arte Asiática / Pintura e Objectos Decorativos],
do ano 2009 {2}. [Aqueduto - Antiguidades / Objectos de Arte / Automobilia e Livros], dos anos: 2008 {1} - 2009 {1} - 2010 {3} - 2011 {3} - 2012 {2} -
2013 {4} e 2014 {2}. Exemplares com sinais de manuseamento, alguns com possíveis anotações do valor de venda e em razoável estado de
conservação.

Base Licitação: 10 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “EVERSHARP” 1344

Caneta de fabrico americano, modelo “Eversharp Skyline”, trabalho possivelmente dos anos 40. Corpo de formato cilíndrico em celulóide em tons
de negro com sistema de enchimento por alavanca lateral. Tampa de formato tubular em tons de negro, decorada com frisos concêntricos e clip
dourado com inscrição incisa “Eversharp” e no friso superior “Eversharp - Skyline - Pate. Made in Usa”. Sinais de uso. Não nos responsabilizamos
pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 12,2 cm

Base Licitação: 20 €

HISTÓRIA DA CIDADE DO PORTO 1345

Portucalense Editora. [Companhia Editora do Minho. Barcelos. 1962-1964-1965]. TRÊS VOLUMES. In-4º gr.de 590-II, 586-II e 499-I. E. Trata-se da
obra mais significativa de quantas até hoje foram consagradas à história da cidade do Porto. Foi dirigida por A. de Magalhães Basto e colaborada
por António Cruz, Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, Xavier Coutinho, Conde de Campo Belo, Cruz Malpique, Damião Peres, Eugénio da Cunha e
Freitas, João Pinto Ferreira, Luís de Pina e Torquato Soares, sendo a colaboração artística devida a Gouvêa Portuense. Edição luxuosa, impressa
em papel de qualidade, profusamente ilustrada com vasta e importante documentação iconográfica antiga e moderna nas páginas do texto e em
folhas à parte, a negro e a cores, e ainda com inúmeros desenhos e pinturas de Gouvêa Portuense. Volumes com assinaturas de posse nas folhas
das guardas. Encadernações editoriais em inteira de pele pintada em tons de branco, com gravações artísticas nas pastas e inscrições a ouro nas
lombadas e pastas, ligeiramente cansadas nas lombadas. Exemplares com ínfimos picos e manchas de oxidação. RAROS E PROCURADOS.

Base Licitação: 50 €

CAMÕES (LUÍS DE) – LÍRICA 1346

Prefácio e notas de Hernâni Cidade, vinhetas e ilustrações de Lima de Freitas. Lisboa. Artis. 1959. {DOIS VOLUMES}. Infólio de XXIV-605-II páginas
de numeração corrida, dividida pelos dois volumes. E. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade,
profusamente ilustrada às cores nas páginas do texto e a negro em separado de página inteira, com magnificas ilustrações de Lima de Freitas. Boas
encadernações editoriais de capas rígidas em inteira de pele de tons de azuis, com gravações e ferros artísticos a ouro, nas lombadas e pastas.
Bem conservados. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 40 €

HISTÓRIA DO REGÍMEN REPUBLICANO EM PORTUGAL 1347

Publicada por Luís de Montalvor Lisboa / MCMXXX-MCMXXXII. Edição da Emprêsa Editorial Ática. Lisboa. [Tipografia da Emprêsa do Anuário
Comercial]. DOIS VOLUMES. In-fólio 387-III e 416 págs. E. Obra monumental colaborada por: Jaime Cortesão, Agostinho Fortes, Joaquim de
Carvalho, Francisco Reis Santos, Manuel Maria Coelho, Lopes de Oliveira, Luz de Almeida e Bourbon e Menezes. Esmeradíssima edição,
executada sobre papel de excelente qualidade, profusamente ilustrado a cores e a negro nas páginas do texto e em folhas à parte, com valiosa
documentação iconográfica, constituída por retractos, mapas, fac-símiles de frontispícios de livros, jornais e revistas, caricaturas, etc.
Encadernações editoriais de capas rígidas, com ferros decorativos a ouro seco, nas lobadas e ambas as pastas, conservando as capas de brochura.
Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação generalizadas. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24041
https://serralvesantiguidades.com/lote/24042
https://serralvesantiguidades.com/lote/23951
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ILUSTRAÇÃO MODERNA 1348

Director: Marques Abreu. 1º e 2º Ano - 1926-1927 ao [7º ano - 1932]. Porto. Imprensa Marques Abreu, Limitada. 1926-1932. Sete anos
encadernados em {TRÊS VOLUMES}. In-fólio de 452, 482 e 518 págs. E. Publicação de grande importância para o conhecimento da vida artística,
cultural, social e política da época. Edição ilustrada com centenas de excelentes fotografias dos mais destacados fotógrafos, onde avultam as de
Marques Abreu, e reproduções de obras de arte nas suas diversas modalidades. Vasta e variada colaboração de Manuel de Figueiredo, Aguiar
Barreiros, Guido Battelli, Garcez Teixeira, Armando de Matos, Celestino David, J. A. Pires de Lima, J. Ribeiro, Magalhães Lima, J. de Lemos, J.
Brandão, Fidelino de Figueiredo, Pedro Vitorino, Mendes dos Remédios, Carlos de Passos, Alfredo Guimarães, etc. Encadernações editoriais em
percalina de tons verdes com gravações em relevo e inscrições a ouro nas lombadas e pastas da frente. Lombadas ligeiramente cansadas.
Exemplares com leves picos de oxidação. COLECÇÃO MUITO INVULGAR QUANDO COMPLETA.

Base Licitação: 50 €

COLEÇÃO DE GRAVURAS PORTUGUÊZAS 1349

Porto. João Camacho Pereira. 1945-1948. In-fólio de {QUATRO VOLUMES}. Este interessantíssimo conjunto é constituído pelos seguintes
exemplares: {1.º Vol.} - PÔRTO E DOURO :1ª SÉRIE - com uma tiragem de 300 exemplares. 1944/1945, com 16 páginas + 60 reproduções de
gravuras. Prefácio de Armando de Mattos; {2.º Vol.} – LISBOA : 2ª SÉRIE - com uma tiragem de 500 exemplares. 1945/1946, com 16 páginas + 60
reproduções de gravuras. Prefácio de A. Vieira da Silva; {3.º Vol.} – PAÍS ● SUL : 3ª SÉRIE - com uma tiragem de 350 exemplares. 1946/1947, com
14 páginas + 60 reproduções de gravuras. Prefácio de Mário Tavares Chicó;{4.º Vol.} – PAÍS ● NORTE : 4ª SÉRIE - com uma tiragem de 350
exemplares.
1948, com 16 páginas + 60 reproduções de gravuras. Prefácio de António Gomes da Rocha Madahil. Colecção organizada, seleccionada e editada
por iniciativa de João Camacho Pereira, director da Revista Latina, todos numerados e rubricados pelo editor, com numeração [86], incluindo as
reproduções de gravuras. Todos os volumes encontram-se completos, com as folhas soltas e estampas, mas com as capas originais em inteira de
pele e ferros decorativos nas lombadas e pastas da frente, a necessitar de encadernador. Pastas de frente decoradas com as Armas de Portugal.
Exemplares com leves picos de oxidação, com mais incidência nas folhas de paginação. COLECÇÃO VALIOSA.

Base Licitação: 100 €

SAAVEDRA (MIGUEL DE CERVANTES) – O ENGENHOSO FIDALGO DOM
QUICHOTE DE LA MANCHA 1350

TRADUCTORES VISCONDES DE CASTILHO E DE AZEVEDO. COM DESENHOS DE GUSTAVO DORÉ GRAVADOS POR H. PISAN. Porto.
Livraria Chardron de Lello & Irmão, Lda. – Editores. 1929. DOIS VOLUMES. In-fólio de 326 e 363-I págs. E. Edição profusamente ilustrados a preto
e branco nas páginas do texto e em folhas à parte. Encadernações de capas rígidas em tons de vermelho, com lombada em pele e ferros
decorativos e gravações em relevo, com inscrições a ouro nas lombadas e pastas da frente. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação,
com muita mais incidência nas primeiras e últimas páginas. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 30 €

LEITÃO (JOAQUIM) – O PALÁCIO DE SÃO BENTO 1351

Secretário da Assembleia Nacional. MCMXLV [1945]. Bertrand (Irmãos) Lisboa. In-fólio de 156-II págs. B. Importante monografia do majestoso
Palácio de São Bento, numa esmerada e luxuosa edição ilustrada com largas dezenas de estampas a preto e às cores, nas páginas do texto e em
separado, reproduzindo na sua maioria, pinturas e mobiliário. Com um retracto fotográfico do Dr. António de Oliveira Salazar no início desta obra.
Capa da brochura artisticamente decorada a cores por Martins Barata. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais
acentuadas. Capas de brochura um pouco cansadas, com mais incidência na lombada. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

ILUSTRACION ARTISTICA – ALBUM DE SALON 1352

Sem indicação de autor e editor. Barcelona? • 1882. In-fólio de 50 estampas. E. Ilustração espanhola, de bela concepção gráfica, sem folhas de
texto, ricamente adornada com uma magnífica colecção de litografias (cinquenta) a negro, em folhas desdobráveis e destacáveis em folhas de
grandes dimensões, com obra de notáveis pintores, entre os quais destacamos: Leonardo da Vinci, Rafael Urbino, Diego Velázquez, Paul
Desarroche, Albert Rieger, Eduard Grützner, entre muitos outros. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais acentuadas,
apresentando a litografia - A batalha de Champigny, rasgada e separada, com outros possíveis defeitos. Encadernação editorial de capas rígidas,
ricamente decoradas com ferros gravados a ouro e a negro na lombada e ambas as pastas, ligeiramente cansada. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23477
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CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSÍADAS 1353

Edição organizada por António José Saraiva. Figueirinhas / Porto. [1982]. In-fólio de 558-IV págs. E. Edição impressa em papel encorpado de
excelente qualidade, desta excelente monumental obra, provavelmente a mais bela de quantas se realizaram no século XX da obra mais
representativa e universal da literatura portuguesa de todos os tempos. Com belas ilustrações em folhas à parte de José Rodrigues, direcção gráfica
de Armando Alves e tiragem total limitada a 1250 exemplares. Encadernação editorial de capas rígidas em inteira imitação de pele (Guaflex
castanho), com ferros a ouro na lombada e dizeres na pasta também a ouro. Bem conservado. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 75 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PARKER LADY” 1354

Caneta de fabrico inglês, modelo “Parker Lady - Duofold”, trabalho dos anos 50/60. Corpo liso de formato cilíndrico, em celulóide de tons negros com
inscrições incisas [Parker Lady - Made in England], com sistema de enchimento. Interior com borracha e metal prateado com inscrições incisas [The
Parker Pen Cº. Ltd. - London - England - Parker - To Fill, Press Ribbed - Bar At Least 5 Times]. Tampa com o mesmo formato em celulóide de tons
negros, decorada com faixa concêntrica com motivos geométricos e respectivo clip. Caneta com sistema de enchimento, dito “Aerometric”. Sinais de
uso.
Dim: 11,5 cm
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação e o seu respectivo funcionamento.

Base Licitação: 20 €

LIVROS DE ARTE {DUAS OBRAS} 1355

SOBRAL CENTENO. Textos de Fátima lambert. Tradução de Natália Guimarães. Instituto Politécnico do Porto. Edições Politema. Porto. 2004. In-
fólio de 167-IV págs. E. Primeira edição, com texto em português e inglês, profusamente ilustrado às cores nas páginas do texto, na sua maioria de
página inteira. Obra com uma dedicatória do autor a Alexandre Pomar e um esboço a caneta de feltro na página do rosto, assinada e datada.
Encadernação editorial de capas rígidas policromada. Bem conservado.
NADIR AFONSO : COLECÇÃO ARTE CONTEMPRÂNEA. Traduções de Nitah Carmotim Difelice (inglês) e Joceline Moron (francês). Bertrand
Editora. Lisboa. 1986. In-4º de 114 págs. E. Primeira edição, com texto em português, inglês e francês, profusamente ilustrada às cores em folhas
separadas do texto e de página inteira, com mais de sete dezenas de obras do mestre Nadir Afonso. Obra com dedicatória de oferta na folha do
anterrosto.
Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

FILATELIA ESPANHOLA – {UM VOLUME} 1356

SUBASTA FILATÉLICA : COLECCIÓN PRIMER SELLO POSTAL ESPAÑOL. [STAMP AUCTION : FIRST POSTAGE STAMP OF SPAIN
COLLECTION]. Afinsa. Madrid. 1997. In-4º quadrado de 288-XII págs. Cartonado. Edição com texto em espanhol e inglês, deste importante leilão da
primeira colecção de selos postais espanhóis, realizado em 4 de Novembro de 1997. Contém neste leilão 289 lotes de selos e cartas, entre os
referidos lotes vai à venda o primeiro selo emitido na Espanha «peça raríssima e única conhecida, que é provavelmente a peça mais importante da
filatelia espanhola»: Os "seis quarteirões negros" de Isabel II, de 1850. Catálogo profusamente ilustrado às cores nas páginas do texto e em folhas
desdobráveis.
Encadernação editorial de capas rígidas em tons de vermelho, com caixa de protecção com os mesmos tons. Exemplar com algumas manchas de
oxidação na folha da guarda e do rosto, o restante do miolo bem conservado. BELO EXEMPLAR DE FILATELIA.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23817
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LIVROS DE ARTE – {ONZE OBRAS} 1357

ARMANDO ALVES. Galeria das Antas. Porto. 2003. In-4º de 60 páginas inumeradas. E. Texto preliminar de Bernardo Pinto de Almeida. Edição feita
sob a direcção gráfica de Armado Alves, limitada a 500 exemplares, com diversas reproduções a cores e executada sobre papel de qualidade.
Encadernação editorial, cartonada e policromada com uma obra do artista. Bem conservado.
GASTÃO SEIXAS 1926 A 1982. Edição da Galeria das Antas. Porto. 2002. In-4º de 67-I págs. E. Textos de Júlio Resende, António Cardoso,
Gustavo Basto, entre outros. Edição com uma tiragem limitada a 1000 exemplares, ilustrado a negro e na sua maioria a cores em folhas à parte e de
página inteira. Encadernação editorial, cartonada e policromada. Bem conservado.
RITA PINTO. Edição da Galeria das Antas. Porto. 2002. In-4º de 27-I págs. B. Obra com uma tiragem limitada a 250 exemplares, ilustrado às cores
em folhas à parte e de página inteira. Bem conservado.
JOSÉ PLÁCIDO. AROUND THE BODY. Edição da Galeria das Antas. Porto. 2004. In-4º de 28 páginas inumeradas. B. Texto de Alberto Correia.
Obra com uma tiragem limitada a 500 exemplares, ilustrado às cores em folhas à parte e de página inteira. Bem conservado.
ISABEL TEIXEIRA DE SOUSA. Edição da Galeria das Antas. Porto. 2004. In-4º de 34 páginas inumeradas. B. Textos de Marta Afonso e José
Adamar Basto. Obra com uma tiragem limitada a 500 exemplares, ilustrado às cores em folhas à parte e de página inteira. Bem conservado.
RENÉ BERTHOLO | CONFUSÕES. Edição da Galeria Fernando Santos. Porto. 2001. In-4º de 60 págs. E. Textos de Alexandre Pomar. Obra com
uma tiragem limitada a 1500 exemplares, ilustrado às cores em folhas à parte e de página inteira. Encadernação editorial, com sobrecapa de
protecção. Bem conservado.
CRISTINA ATAÍDE | DURANTE O RIO. Edição da Galeria Fernando Santos. Porto. 2001. In-4º de 56 págs. E. Textos de Celso Martins e Cristina
Ataíde. Obra com uma tiragem limitada a 500 exemplares, ilustrado às cores em folhas à parte e de página inteira. Encadernação editorial,
cartonada e policromada. Bem conservado.
ÁRVORE : 50 ANOS : 50 MULHERES. Exposição de 8 de Março a 2 de Abril de 2013. Edição da Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas.
Porto. 2013. In-4º quadrado de 41-III págs. B. Edição da Comemoração dos cinquenta anos da Árvore, profusamente ilustrada às cores em folhas
separadas do texto. Bem conservado.
ÁRVORE : CINQUENTA ANOS - COMEMORAR E REJUVENESCER. XXVII EXPOSIÇÃO COLECTIVA DOS SÓCIOS DA ÁRVORE. Edição da
Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas. Porto. 2013. In-4º quadrado de 61-III págs. B. Edição da Comemoração dos cinquenta anos da
Árvore, profusamente ilustrada a negro e às cores em folhas separadas do texto. Bem conservado.
UM SÉCULO DE PINTURA FRANCESA 1850-1950. UN SIÈCLE DE PEINTURE FRANÇAISE 1850-1950. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.
1965. In-4º de 158 páginas inumeradas + 155 [estampas]. B. Catálogo com texto em português e francês, profusamente ilustrado às cores e na sua
maioria a negro em folhas separadas do texto, com reproduções de pinturas e esculturas de grandes artistas franceses do séc. XIX-XX. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação.
PRIMEIRO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE TEIXEIRA LOPES 1866-1966. EXPOSIÇÃO BIOBIBLIOGRÁFICA. Catálogo organizado por
Maria Clementina Quaresma. Montagem da exposição pelo Arq. Fernando Lobato Guimarães e Arq. Mário Azevedo. Fotografias de Teófilo Rêgo.
[Composto e Impresso na Tipografia Rocha]. Vila Nova de Gaia. 1966. In-8º de 62 páginas inumeradas. B. Catálogo ilustrado a negro e a cores em
folhas separadas do texto e de página inteira. Bem conservado. INTERESSANTE COLECÇÃO DE ARTE.

Base Licitação: 20 €

DUAS OBRAS INCOMPLETAS DO SÉCULO XIX 1358

THOMAZ (MANOEL FERNANDES) – REPERTORIO GERAL, OU INDICE ALPHABETICO DAS LEIS EXTRAVAGANTES DO REINO DE
PORTUGAL, Publicadas depois das Ordenações, compreendendo tambem algumas anteriores, que se achão em observancia: ORDENADO
PELO DESEMBARGADOR MANOEL FERNANDES THOMAZ, Actual Provedor de Coimbra. TOMO PRIMEIRO. A – I. Coimbra: Na Real
Imprensa da Universidade. 1815. Com licença se S. A. R. {UM VOLUME}.In-4º gr.de XV-I-560-II págs. E. Primeiro volume, desta apreciada
primeira edição, impressa a duas colunas sobre papel de qualidade, com relevância para o conhecimento das leis, decretos, assentos, alvarás e
toda a jurisprudência em vigor à data do Império Luso-Brasileiro. Trata-se de uma base de dados jurídica, sintetizada e organizada pelo autor ao
longo de muitos anos de trabalho, tal como é referido no privilégio real. Encadernação da época, com cantos e lombada em pele e ferros a ouro
seco, ligeiramente cansada. Exemplar com ocasionais picos e manchas de humidade. Ref. Bib. Inocêncio - Volume V, página Nº 420 / 421.
APRECIADA E POUCO VULGAR EDIÇÃO, APESAR DE FALTAR O SEGUNDO VOLUME.
COSTA (P. ANTÓNIO CARVALHO DA) – COROGRAFIA PORTUGUEZA, E DESCRIPÇAM TOPOGRAFICA do famoso Reyno de Portugal, com
as notícias das fundações das Cidades, Villas, & Lugares, que contem, Varões ilustres, Genelogias das Familias nobres, fundaçoens de
Conventos, Catálogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edifícios, & outras curiosas observaçoens. Tomo Segundo.
Offerecido ao Sereníssimo Rey Dom Joam V. Nosso Senhor. Segunda edição. Braga: Typographia de Domingos Gonçalves Gouvea. Braga. 1868.
{UM VOLUME}. In-4º de VIII-421-I-XL-IV págs. E. Tomo Segundo, desta apreciada segunda edição, com falta do tomo I e Tomo III. Obra ainda hoje
considerada como uma das mais importantes e de proveitosa consulta na sua especialidade, mormente no que respeita à corografia antiga
portuguesa.
Encadernação da época, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. Ref. Bib. Inocêncio - Volume I,
página Nº 105 / 106 / 107. APRECIADA E POUCO VULGAR EDIÇÃO, APESAR DE FALTAR O PRIMEIRO VOLUME E O TERCEIRO.

Base Licitação: 30 €

FILATELIA ESPANHOLA – {UM VOLUME} 1359

ROYO (LUIS MARÍA MARÍN) – EL CORREO EN NAVARRA. MARCAS POSTALES EN CARTAS SALIDAS DE NAVARRA. Fundación Albertino de
Figueiredo para la Filatelia. Madrid. 2001. In-4º gr.de 638 págs. E. Edição com texto em espanhol, profusamente ilustrado às cores nas páginas do
texto e em separado, com imensos selos e cartas de Navarra, região autónima no Nordeste de Espanha. Encadernação editorial de capas rígidas,
com sobrecapa de protecção. Bem conservado. BELO EXEMPLAR DE FILATELIA.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23611
https://serralvesantiguidades.com/lote/23544
https://serralvesantiguidades.com/lote/23549


Leilão Dezembro 2021

Página 269 de 296

VIEIRA DA SILVA – {TRÊS OBRAS} 1360

VIEIRA DA SILVA. Editions d'Art Albert Skira. Centre National des Arts Plastiques, Paris. 1988. In-4º de 189-III págs. B. Catálogo da exposição de
Vieira da Silva, realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, de 13 de Junho a 14 de Agosto de 1988 e nas Galerias Nacionais do Grand
Palais, em Paris,  de 22 de Setembro a 21 de Novembro de 1988. Obra estimada, com texto em português e francês, esmeradamente executada
sobre papel de boa qualidade e de muito cuidada execução gráfica, ilustrada a negro e na sua maioria às cores de página inteira, com dezenas de
obras da consagrada pintora Viera da Silva. Bem conservado.
SZENES (ARPAD) – RETRATOS DE VIEIRA. Com um texto de Chantal de La Bourdonnaye. Versão portuguesa de Joaquim Vital. Imprensa
Nacional-Casa da Moeda. [1983]. In-4º de 109-III págs. B. Edição de grande cuidado gráfico e em papel de superior qualidade, profusamente
ilustrada às cores e na sua maioria a negro, com 60 retractos da Vieira da Silva, desenhados ou pintados por Arpad Szenes. Obra integrada na
muito esmerada e criteriosa colecção «Musarum Officia». Capas de brochura com sobrecapa de protecção policroma, apresentando ligeira oxidação
na parte superior, junto à cabeça. Miolo bem conservado.
VIEIRA DA SILVA. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, Junho / Julho de 1970. In-4º peq.de 217-VII págs. B. Importante retrospectiva de Vieira
da Silva realizada pela Fundação Calouste Gulbenkian nas suas galerias de Exposições Temporárias, com uma biografia organizada por Guy
Weelen. Edição com texto em português e francês, profusamente ilustrada a cores e na sua maioria a negro, em folhas à parte, com duas centenas
de obras, entre as quais, algumas tapeçarias que documentam a prodigiosa actividade da pintora no largo período de 1930 a 1970. Exemplar com o
miolo limpo, apresentando alguns picos e manchas de oxidação nas folhas das guardas e nas capas de brochura. Capas de brochura ligeiramente
cansadas, com mais incidência na lombada. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 35 €

FILATELIA BELGA – {UM VOLUME} 1361

L? UTILISATION DES ENTIERS POSTAUX & APPARENTES DANS LA PHILATELIE THEMATIQUE. C.I.P. BIBLIOTHEQUE ROYALE ALBERT Ier.
Jacques A. Desimpelaere. Editions Jidephil. In-4º gr.de 308-IV págs. B. Edição com texto em francês, profusamente ilustrado a negro nas páginas do
texto, com imensos bilhetes-postais, telegramas-postais, envelopes publicitários, diversos tipos, franquias, portes, etc. Exemplar com o miolo limpo,
apresentando ligeira sujidade nas capas de brochura. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

PIRES (JOSÉ CARDOSO) – LISBOA : LIVRO DE BORDO : VOZES, OLHARES,
MEMORAÇÕES 1362

Publicações Dom Quixote. Lisboa. 1997. In-4º de 123-III págs. E. Segunda edição, de muito cuidada execução gráfica, em papel de qualidade,
profusamente ilustrada a negro e na sua maioria às cores nas páginas do texto e em separado de página inteira, com magnificas obras de diversos
pintores portugueses, nos quais destacamos: Paula Rego, Júlio Pomar, Vieira da Silva, Mário Eloy, Costa pinheiro, entre outros. Encadernação
editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de azul, com dizeres na lombada e pasta da frente. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

PORTO – {DOIS VOLUMES} 1363

DIAS (MANUEL) – PORTO - PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. ESPAÇOS E MONUMENTOS CLASSIFICADOS PELA UNESCO.
Fotografia de André Pregitzer. Colaboração de Júlio Couto e Germano Silva. 1999. In-4º gr.de 111-I págs. E. Segunda edição, profusamente
ilustrada a cores nas páginas do texto. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons negro, com sobrecapa de protecção
policromada. Bem conservado.
BROCHADO (ALEXANDRINO) – O PORTO E SUAS IGREJAS AZULEJADAS.Com o patrocínio do Banco Comercial Português. Execução gráfica:
Litografia Nacional. Porto. 1990. In-4º peq.de 102-II págs. E. Edição com belas ilustrações fotográficas a negro e na sua maioria a cores, algumas de
página inteira. Tiragem de 2000 exemplares, sendo este o número [0926]. Encadernação editorial de capas rígidas em tons de azul, com dizeres a
ouro na lombada e pasta da frente, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24449
https://serralvesantiguidades.com/lote/23548
https://serralvesantiguidades.com/lote/23612
https://serralvesantiguidades.com/lote/23552
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FONSECA (PEDRO JOSÉ DA) – DICCIONARIO PORTUGUEZ-LATINO 1364

IMPRESSO POR ORDEM D´EL-REI FIDELISSIMO O SENHOR DOM JOSÉ I DE GLORIOSA MEMORIA. PARA USO DAS ESCOLAS DE TODOS
OS REINOS E SENHORIOS DE PORTUGAL. NONA EDIÇÃO MAIS CORRECTA E AUGMENTADA. Lisboa. Em Casa da Viuva Bertrand & Cª.
1879. In-4º gr.de VIII-464 págs. E. Nona edição, deste dicionário Português-Latino, com texto impresso a três colunas, apresentado na folha do
rosto as Armas Reais de Portugal, gravada ao centro na parte inferior. Obra com assinaturas de posse da época e um carimbo do Seminário
Episcopal dos Carvalhos na folha do rosto. Encadernação da época a inteira de pele marmoreada, com rótulo vermelho e ferros a ouro na lombada.
Exemplar bem conservada, apresentando apenas nas primeiras oito folhas vestígios de xilófagos junto ao corte das páginas na parte inferior direita,
sem afectar o texto.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume VI, página Nº 419. “Pedro José da Fonseca, Professor régio de Retórica e Poética em Lisboa nomeado em 1769, Socio
fundador da Academia Real das Sciencias de Lisboa, assistiu já na qualidade de effectivo da classe de Literatura à primeira sessão que a Academia
teve em 16 de Janeiro de 1780. Foi eleito Director da Tipographia da mesma Academia, e também Director da comissão encarregada em 1780 da
composição do Diccionario da Lingua portugueza. Passou a Socio veterano em 1790. Morreu em 1816”.

Base Licitação: 10 €

RIO DOURO // DOURO – {DOIS VOLUMES} 1365

PEREIRA (GASPAR MARTINS) & BARROS (AMÂNDIO MORAIS) – MEMÓRIA DO RIO : PARA UMA HISTÓRIA DA NAVEGAÇÃO NO DOURO
Edições Afrontamento. Porto. [2001]. In-4º de 216-IV págs. E. Edição com o apoio do Instituto de Navegação do Douro, impresso em papel de
qualidade e de muita cuidada realização gráfica, profusamente ilustrado a negro e às cores nas páginas do texto, algumas de folha inteira. Obra com
pequena assinatura de posse na folha do rosto. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido em tons de negro, com sobrecapa de
protecção policromada. Bem conservado.
DOURO ● GEORGES DUSSAUD.© Fundação Museu do Douro / Edições Afrontamento. Porto. 2012. In-4º de 84 págs. E. Edição com texto em
português, francês e inglês, organizada pelo Museu do Douro em parceria com a Liga dos Amigos Douro Património Mundial. Álbum da exposição
aonde reúne quase uma centena de fotografias a preto e branco da autoria do Georges Dussaud. Importante trabalho do fotógrafo francês sobre o
Douro emerge de um fascínio único pela paisagem e quotidiano do Homem Duriense. Iniciado em Abril de 1985, este trabalho fotográfico capta não
só o Douro das «paisagens vertiginosas», mas os rostos de quem a trabalha. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção
policromada. Bem conservado. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 20 €

FAROCHON (PAUL-AUGUSTIN) – LES CHEVALIERS DE RHODES ET DE MALTE 1366

(HOSPITALIERS DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM). CHRONIQUES ET RÉCITS.? Par (…). Tours. Alfred Mame et Fils, Éditeurs. M DCCC XCIII
[1893]. In-4° gr.de 399-I págs. E. Primeira edição, com texto em francês, deste interessante livro referente aos Cavaleiros de Rodes e Malta.
(Hospitalários de São João de Jerusalém). Obra inserida na colecção «As Glórias Cristãs e Militares da França», profusamente ilustrada a negro
com mais de 20 estampas em folhas separadas do texto e mais de uma dezena nas páginas do texto. Encadernação editorial de capa rígidas,
revestidas a tecido de tons vermelhos, ricamente decorada com uma composição policromada neoclássica em vários tons, com dizeres a ouro na
lombada e pasta da frente, um pouco cansada na lombada, com mais incidência na parte superior. Cortes das folhas ricamente dourado a ouro fino.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais acentuadas. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

SIMÕES (J. M. DOS SANTOS) – AZULEJARIA EM PORTUGAL NOS SÉCULOS XV
E XVI 1367

Introdução geral por (…). Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1969. In-4º gr.de 197-III págs. E. Volume integrado na colecção «CORPOS DA
AZULEJARIA PORTUGUESA ★★★», um dos importantes estudos da Azulejaria Arcaica, Peninsular, Ítalo-Flamenga e Talaverana. Primeira
edição, impressa em papel de qualidade, ilustrada com dezenas de estampas a negro e a cores em folhas separadas do texto. Encadernação
editorial de capas rígidas de tons brancos, gravada a ouro na lombada e pasta da frente, com sobrecapa de protecção policromada. Sobrecapa de
protecção ligeiramente cansada, apresentando alguma sujidade e picos de oxidação. Miolo bem conservado. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

FILATELIA ESPANHOLA – {UM VOLUME} 1368

VAAMONDE (F. JAVIER PADÍN) – LAS EMISIONES DE ENTEROS POSTALES DE ESPAÑA (1873-1973). Una guía para su estudio. Fundación
Albertino de Figueiredo para la Filatelia. Madrid. 2003. In-fólio de 502 págs. E. Primeira edição, deste livro com texto em espanhol e profusamente
ilustrado às cores nas páginas do texto, alusivo a um século de história dos bilhetes-postais em Espanha, seus tipos, taxas e sobretaxas.
Acompanha esta obra um CD-RON, colado no verso da contracapa. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção. Bem
conservado. BELO EXEMPLAR DE POSTAIS ESPANHÓIS.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23500
https://serralvesantiguidades.com/lote/23464
https://serralvesantiguidades.com/lote/23546
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PEDRO CABRITA REIS: TODAS AS OBRAS 1369

Edição Bial. [2006]. In-fólio quadrado de 279-XXI págs. E. Edição original, de muito cuidada realização gráfica, em papel de excelente qualidade,
profusamente ilustrada às cores, com imensas obras do pintor Pedro Cabrita Reis, nas páginas do texto e na maioria em separado de página inteira.
Textos de João Lima Pinharanda. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de laranja, com sobrecapa de protecção
policromada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MONOGRAFIAS –  {TRÊS VOLUMES} 1370

GIL (JÚLIO) – AS MAIS BELAS IGREJAS DE PORTUGAL. Fotografia de Nuno Calvet. Editorial Verbo. Lisboa. 1988-1989. DOIS VOLUMES. In-
fólio de 269-III e 265-V págs. E. Exemplares profusamente ilustrados às cores nas páginas do texto. Encadernações editoriais de capas rígidas,
revestidas a tecido em tons de vermelho, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservados.
GIL (JÚLIO) – OS MAIS BELOS CASTELOS E FORTALEZAS DE PORTUGAL. Fotografia de Augusto Cabrita. Editorial Verbo.1986. Primeira
edição. In-fólio de 307-I págs. E. Edição profusamente ilustrada a negro e na sua maioria a cores nas páginas do texto. Encadernação editorial de
capas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

CENSUAL DO CABIDO DA SÉ DO PORTO 1371

CÓDICE MEMBRANÁCEO EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO PORTO. Porto. Imprensa Portuguesa. 1924. In-fólio de XXIV-679-I págs. B. É a
primeira edição do valiosíssimo códice gótico coligido por João da Guarda, considerado como um dos quatro cartulários mais importantes do país,
de notável importância para a nossa história civil e eclesiástica. A publicação do Censual do Cabido do Porto é antecedida de longa introdução de
João Grave, ao tempo Bibliotecário-mor da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Exemplar com leves picos de oxidação. Capas de brochura um
pouco cansadas, com muita mais incidência nas dobras das badanas e lombada. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

SANTOS (LUÍS REIS) – VASCO FERNANDES E OS PINTORES DE VISEU DO
SÉCULO XVI 1372

Lisboa. Edição do autor. Composto e impresso nas oficinas gráficas da empresa nacional de publicidade.1946. In-fólio de 84 páginas + LXXVIII
[estampas e 1 est. Colorida]. E. Luxuosa edição impressa sobre papel de qualidade e profusamente ilustrada a negro em papel couché, com
reproduções do grande Mestre da pintura portuguesa quinhentista. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção
policromada. Sobrecapa de protecção um pouco cansada, apresentando alguma sujidade e picos de oxidação. Exemplar com leves picos e
manchas de oxidação. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

CAMÕES (LUIS DE) – OS LUSIADAS 1373

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. 1960. In-fólio de LVII- [6] -318-II págs. E. Edição de belo aspecto tipográfico,
impressa em papel encorpado, com um vasto conjunto de ilustrações às cores no texto e em separado. Encadernação editorial a inteira de pele, de
tons vermelhos, com ferros artísticos a ouro na lombada e pastas. Bem conservado. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23468
https://serralvesantiguidades.com/lote/23551
https://serralvesantiguidades.com/lote/23605
https://serralvesantiguidades.com/lote/23490
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7 ARTISTAS 7 POETAS 1374

Prefácios de José-Augusto França e Vasco Graça Moura. Nota de abertura de Laura Castro. Coordenação de José da Cruz Santos. Design de Rui
Mendonça. Modo de Ler – Editores e Livreiros. Porto. 2011. In-4º quadrado de 222-VI págs. E. Edição exclusivamente patrocinada pelo Casino da
Póvoa, em papel de qualidade e de muito cuidada realização gráfica, profusamente ilustrada a negro e às cores em folhas intercaladas nas páginas
do texto e de página inteira. Acompanha esta obra uma separata com 14 ilustrações soltas, numa capa em brochura de tons vermelhos. Como
artistas estão presentes neste livro e na separata: Columbano Bordalo Pinheiro, Henrique Pousão, Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros,
José Rodrigues, Maria Helena Vieira da Silva e Júlio Resende. Como poetas estão presentes: Antero de Quental, Cesário Verde, Teixeira de
Pascoaes, Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner Andersen e Eugénio de Andrade. Encadernação editorial de capas rígidas
cartonadas em tons de branco, com sobrecapa de protecção em tons de negro. Livro e separata inseridos em caixa de madeira, revestida a papel de
tons negros, com interior revestido em papel aveludado com os mesmos tons e também amovível em forma de “U”. Bem conservado. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 20 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PELIKAN P1” 1375

Caneta de fabrico alemão, modelo “Pelikan P1 - Germany Rolled Gold - Double L +”, trabalho dos anos 50/60. Corpo liso de formato cilíndrico, em
celulóide de tons negros com sistema de enchimento no topo. Tampa banhada a ouro, decorada por caneladuras verticais lisas e estriadas,
formando um padrão repetitivo com término em clip recortado. Inscrições incisas no bordo da tampa [Pelikan P1 – Germany - Rolled Gold Double
L +]. Sinais de uso.
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação e o seu respectivo funcionamento.

Base Licitação: 35 €

MATOS (ARTUR TEODORO DE) – HENRIQUE O NAVEGADOR 1376

[HENRY THE NAVIGATOR]. Tradutor: George Dykes. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT- Correios]. 1994. In- 4º de 95-I
págs. E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro no texto e em separado e com os respectivos selos. Tiragem limitada
de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 03175. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de verde-claro. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO DE) – OS MORGADOS DE SANTO ANTÓNIO DO
CRUZEIRO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 1377

(ANTECEDENTES E POSTERIDADE). APONTAMENTOS GENEALÓGICOS. Edição do autor. [Portugrafica - Empresa Portuense, Lda. Porto].
1975. In-4º de 330-IV págs. B. Primeira edição, desta monografia de muita boa contextura genealógica, ilustrada a negro nas páginas do texto e em
separado. Tiragem de 500 exemplares, 50 dos quais numerados e assinados pelo autor, sendo este o número [5], assinado: António de Souza-
Brandão. Exemplar da biblioteca e da autoria de António de Souza-Brandão. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

MOURA (VASCO GRAÇA) – O TRATADO DE TORDESILHAS 1378

[THE TREATY OF TORDESILHAS].Tradutor: George Dykes. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT- Correios].1994. In- 4º de 102-VI págs.
E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro no texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de
15.000 exemplares, sendo este o Nº 01873. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de amarelo. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

ALVES (NATÁLIA DO CARMO MARQUES MARINHO FERREIRA) – A ARTE DA
TALHA NO PORTO NA ÉPOCA BARROCA 1379

I Volume - (Artistas e Clientela. Materiais e Técnica). II Volume - (Quadros. Documentos. Fotografias). Arquivo Histórico. Câmara Municipal do
Porto. 1989. DOIS VOLUMES. In-4º de 794-IV páginas de paginação corrida. B. Dissertação de Doutoramento em História da Arte, apresentada à
Faculdade de Letras do Porto e publicada na prestigiada colecção «Documentos e Memorias para a História do Porto». Ilustrada a negro em folhas
separadas do texto.
Exemplares em razoável estado de conservação, apresentando as capas de brochura um pouco cansadas. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 5 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23606
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VIEIRA (ALBERTO) – AS ILHAS ATLÂNTICAS 1380

[THE ATLANTIC ISLANDS]. Tradução de George Dykes e Peter Ingham. Design de Vitor Santos. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT-
Correios de Portugal]. 1995. In-4º de 107-V págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores e a negro nas páginas
do texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 04762. Encadernação editorial de capa
dura, revestida a tela de tons verdes-claros com inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

LITERATURA PORTUGUESA – {TRÊS VOLUMES} 1381

NAMORA (FERNANDO) – RESPOSTA A MATILDE. Divertimento. Livraria Bertrand. Amadora. [1980]. In-8º gr.de 260-II págs. B. Quinto milhar da
primeira edição. “Fernando Namora dá-nos um livro em que o inverosímil e o excêntrico se integram no real, tornando histórias aparentemente
vulgares - um caso de adultério, uma enigmática compra de ovos - uma viagem de avião - uma suposta herança ou um chapéu-de-chuva - mais
imprevistamente aliciante do que a mais complicada e astuciosa das teias românticas”. Exemplar bem conservado.
SOMBRIO (CARLOS) – FLORBELA ESPANCA. Edições Homo. [Figueira da Foz. 1947]. In-8º gr.de 163-I págs. B. Edição original de Carlos
Sombrio, pseudónimo de António Augusto Esteves, nascido na Figueira da Foz em 1894. Obra profusamente ilustrada a negro com retratos e fac-
símiles de poemas e cartas, alusivo à Florbela Espanca. Capa de brochura ligeiramente cansada na lombada. Miolo com leves picos de oxidação.
ALBUQUERQUE (ORLANDO DE) – DE MANHÃ CAI O CACIMBO. Contos Angolanos. Portucalense Editora. Porto. 1969- In-4º peq.de de 174-VIII
págs. B. Primeira edição, inserida na «Colecção Ultramar». Capa de brochura ligeiramente cansada na lombada. Miolo com leves picos de
oxidação. INTERESSANTE CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

REIS (ANTÓNIO ESTÁGIO DOS) – MEDIR ESTRELAS 1382

[MEASURING STARS].Tradução de Peter Ingham. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT- Correios de Portugal]. 1997. In-4º de 151-XVII
págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores e a negro nas páginas do texto e em separado, com os respectivos
selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 5040. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons vermelhos com
inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

REVISTAS DA VILA DA FEIRA – {SEIS EXEMPLARES} 1383

VILLA DA FEIRA : TERRA DE SANTA MARIA. Ano VII • número 20 • Outubro 2008 // Ano IX • número 25 • Junho 2010 // Ano X • número 30 •
Fevereiro 2012 // Ano XI • número 32 • Outubro 2012 // Ano XIII • número 37 • Junho 2014 // Ano XV • número 45 • Fevereiro 2017. LAF - Liga dos
Amigos da Feira. Vila da Feira. In-4º peq.de 229-XI, 225-IX, 315-VII, 180-X, 148-XIV e 178-XII págs. B. Revista que começou a ser editada em
Junho de 2002, com emissão quadrimestral, aonde privilegia a História, a literatura, a investigação cultural, a biografia, os eventos relevantes da sua
vida social. Ilustradas às cores e na sua maioria a negro nas páginas do texto. Bem conservadas. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 10 €

DOMINGUES (FRANCISCO CONTENTE) – A CARREIRA DA ÍNDIA 1384

[THE INDIA RUN]. Tradução de Peter Ingham. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT- Correios de Portugal]. 1998. In-4º de 95-V
págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores e a negro nas páginas do texto e em separado, com os respectivos
selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 00599. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons castanhos com
inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23570
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AUTORES PORTUGUESES – {CINCO OBRAS DE POESIA} 1385

AS MAIS BELAS POESIAS DE FREI AGOSTINHO DA CRUZ, ESCOLHIDAS POR JOSÉ RÉGIO, COM ILUSTRAÇÕES DE ALICE JORGE, JÚLIO
POMAR, LIMA DE FREITAS E ROGÉRIO RIBEIRO. Artis. [Lisboa. 1963]. In-4º peq.de 41-VI págs. B. Edição impressa em papel a duas cores de
muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, ilustrado a negro em folhas à parte e integrado na magnífica colecção
«As Mais Belas Poesias da Língua Portuguesa». Exemplar de uma tiragem especial com o número [39], assinado por José Régio. Exemplar da
biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado. POUCO VULGAR.
MOUTINHO (JOSÉ VIALE) – MÁSCARAS VENEZIANAS. Cadernos da rua escura. [Coovaforme. Porto. 1987]. In-4º de XVI páginas inumeradas. B.
Primeira edição, deste livro de poesia, provavelmente de reduzida tiragem, impressa sobre papel encorpado de embalagem. Obra com dedicatória
do autor ao Souza-Brandão no verso da capa de brochura, assinada. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
POUCO VULGAR.
GAMA (AUGUSTO) – FLORES DO OUTONO. Tipografia Gonçalves & C.ª. Porto. 1935. In-4º peq.de 27-VI págs. B. Primeira edição, deste livro de
poesias constituído por 12 sonetos, impressos só nas folhas da frente. Obra com dedicatória do autor a Francisco de Oliveira Ferreira, após a folha
do rosto. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão Exemplar com as capas de brochura ligeiramente amarelecidas. POUCO VULGAR.
JUNIOR (SALVATERRA) – CANTEIRO DE VIOLETAS. Versos. Prefácio de Manoel Ribeiro. 1.º Milhar. 1924. Porto. Editor Júlio Augusto Nogueira.
In-8º gr.de VIII-90-II págs. B. Primeira edição, deste moço poeta que surge com este braçado de líricas a que modestamente chama o seu
«Canteiro de Violetas». Pequeno texto tirado do prefácio. Salvaterra Júnior e o seu prefaciador foram um dos fundadores do PCP em 1921 e autores
de diversos artigos, panfletos, novelas, romances e poemas. Obra com dedicatória do autor ao jornalista distinto Raul Santos, assinada e datada.
Contém também uma carta manuscrita desdobrável pelo cunho do autor, colada no verso da capa de brochura da frente, também assinada e
datada. Exemplar com leves picos de oxidação, com a capa de brochura ligeiramente cansada. POUCO VULGAR.
FREIRE (MANUEL LEAL) – CORAÇÃO DE POETA. (Como nasce, vive e morre o amor, segundo o Cancioneiro Popular). 1976. Edições AC.
[COOPAG SCARL. Porto]. In-8º gr.de 172-IV págs. B. Primeira edição, deste belo cancioneiro popular. Obra com dedicatória do autor na folha do
rosto, assinada e datada. Livro com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão. Exemplar da biblioteca de António de
Souza-Brandão. Miolo bem conservado, apresentando algumas manchas de oxidação, com mãos incidência na capa de brochura de trás. BELA
COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

LOUREIRO (RUI MANUEL) – PELOS MARES DA CHINA 1386

[SAILING THE CHINA SEAS]. Tradução de Peter Ingham. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT- Correios de Portugal]. 1999.
In-4º de 127-I págs. E. Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores e a negro nas páginas do texto e em separado, com os respectivos
selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 05419. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons negros com
inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

DUAS OBRAS ALUSIVAS A CARLOS DE PASSOS 1387

A CARLOS DE PASSOS. HOMENAGEM DOS SEUS AMIGOS E CAMARADAS. Editorial Domingos Barreira. Porto. 1958. In-4º de 207-I págs. B.
Primeira edição, desta interessante obra de homenagem a Carlos de Passos, insigne historiador e jornalista. Profusamente ilustrado a negro nas
páginas do texto e na sua maioria em separado e de página inteira. Textos de A. Nogueira Gonçalves, Alberto de Monsaraz, Alberto Souto, Aleixo
Ribeiro, Arminda Fortes, Celestino Maia, Elaine Sanceau, Fernando Pires de Lima, Cruz Malpique, Damião Peres e Hernani Cidade, entre muitos
outros. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. Capas de brochura um pouco cansadas. POUCO VULGAR.  
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO : LEGADO DO ESCRITOR CARLOS DE PASSOS. CATÁLOGO DE COLECÇÃO. Porto. 1963.
In-4º de 340 págs. B. Separata da «Biblioteca Portvcalensis» - Vol. IV – 1961 - 1962. Este interessante catálogo, regista por ordem alfabética de
autores, espécies bibliográficas que o investigador Carlos de Passos ofereceu à Biblioteca Municipal do Porto. Exemplar com ligeiros picos de
oxidação, incluindo as capas de brochura. INTERESSANTE CONJUNTO.

Base Licitação: 15 €

GUEDES (MAX JUSTO) – O DESCOBRIMENTO DO BRASIL [1500 – 1548] 1388

[THE DISCOVERY OF BRAZIL]. Tradução de Peter Ingham. Design de José Brandão | Mónica Mendes. Edição do Clube do Coleccionador dos
Correios. [CTT- Correios de Portugal]. 2000. In-4º de 153-III págs. E. Edição com texto em português e inglês, profusamente ilustrada a cores e a
negro nas páginas do texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 12.000 exemplares, sendo este o Nº 03868.
Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons verdes com inscrições e estampa policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23557
https://serralvesantiguidades.com/lote/23575
https://serralvesantiguidades.com/lote/23600
https://serralvesantiguidades.com/lote/23576


Leilão Dezembro 2021

Página 275 de 296

ANTÓNIO CRUZ – {DUAS OBRAS} 1389

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A VIDA ECONÓMICA E SOCIAL DA CIDADE DO PORTO NAS VÉSPERAS DE ALCÁCER QUIBIR. Porto.
Biblioteca Pública Municipal. 1967. In-4º de XX-207-I-CXCII-IV págs. B. Edição original, deste importante estudo portuense, dividido em três partes:
«Evolução, estruturas e conjunturas do século XVI»; «A “Esterilidade” de 1575 e a peste de 1577 no termo da cidade»; «Livro primeiro de
acordãos do Arquivo Municipal do Porto». Exemplar com as capas de brochura ligeiramente cansadas, apresentando algumas picos e manchas
de oxidação, com mais incidência na contracapa. Miolo bem conservado, apenas com picos de oxidação nas últimas duas páginas.
VÉLHO BURGO.ALGUNS ASPECTOS, FIGURAS E CASOS DO PORTO ANTIGO. Livraria Simões Lopes. Porto. [1953]. In-4º de XXIII-144-IV págs.
B. Primeira edição, com interessantes assuntos, divididos em vários capítulos, entre os quais destacamos os seguintes: «O Infante da Ribeira»;
«Pero Vaz de Caminha, cidadão do Porto»; «A capela e a imagem de Nossa Senhora das Verdades»; «Touradas no Porto em 1793»; «Das barcas-
de-passagem à ponte pênsil»; «Um pintor: Augusto Roquemont»; «Um precursor: Ramalho Ortigão»; «Um poeta: Guerra Junqueiro», etc. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação, com mais incidência nas primeiras e últimas páginas. Capas de brochura ligeiramente cansadas, junto à
lombada na parte superior e protegidas com papel vegetal. POR ABRIR.

Base Licitação: 10 €

HENRIQUES (PEDRO CASTRO) – OLHAR O AMBIENTE 1390

[A LOOK AT THE ENVIRONMENT]. Tradução de Maria Manuela Martins e Sila e Lucille Mahy. Edição da Direcção de Relações Internacionais e
Filatelia. [Correios e Telecomunicações de Portugal]. 1986. In-4º de 83-I págs. E. Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores nas
páginas do texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 09247. Encadernação editorial
de capa dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

PAMPLONA (FERNANDO DE) – DICIONÁRIO DE PINTORES E ESCULTORES
PORTUGUESES OU QUE TRABALHARAM EM PORTUGAL. 1391

2.ª Edição / 3.ª Edição. Prefácio de Ricardo do Espírito Santo Silva. Livraria Civilização Editora. [Composto e Impresso na Companhia Editora do
Minho. Barcelos.1988-1991. {CINCO VOLUMES}. In-4º de 262-II, 367-I, 262-II, 381-III e 443-I págs. B. Edição profusamente ilustrada a negro e a
cores de página inteira. Obra imprescindível para todos quantos se dedicam ao estudo da pintura portuguesa. Exemplares com sinais e
manuseamento e em razoável estado de conservação. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

GAYO (MANUEL JOSÉ DA COSTA FELGUEIRAS) – NOBILIÁRIO DE FAMÍLIAS
DE PORTUGAL 1392

(FACSIMILE DA 1.ª EDIÇÃO). Acrescido em Adenda Final de notas críticas, emendas pertinentes, fontes bibliográficas de actualização e índice
onomástico de títulos, subtítulos e manuscritos citados, e melhorado com índice paginado por volume, pela equipa de «CARVALHOS DE BASTO».
Edição de Carvalho de Basto. Braga. 1989-1990. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada. Braga]. SETE VOLUMES. In-4º de 626-II, 609-III,
522-II, 650-II, 629-III, 701-III e 719-III págs. B. Segunda edição, desta obra considerada a mais importante da genealogia portuguesa, cuja tiragem
é de 520 exemplares, sendo este conjunto o número [157]. Conjunto incompleto, constituído pelos seguintes volumes: {Vol. Nº I}; {Vol. Nº II}; Vol. Nº
III}; Vol. Nº VII}; {Vol. Nº IX}; Vol. Nº XI}; Vol. Nº XII}. Exemplares com as capas de brochura um pouco cansadas, com muita mais incidência nas
lombadas. Miolo bem conservado. EDIÇÃO INCOMPLETA, HÁ MUITO ESGOTADA.

Base Licitação: 35 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PELIKAN” 1393

Caneta de fabrico alemão, modelo “Pelikan 100 - Emegê”, trabalho dos anos 30. Corpo de formato cilíndrico em tons de negro com inscrição a
verde [Emegê] com sistema de enchimento rotativo no topo. Tampa com o mesmo formato em tons de negro, decorada com frisos concêntricos e
clip em plaque d’or e inscrição incisa no topo [Pelikan - Patent]. Aparo em ouro com inscrição [Pelikan - 14 Karat]. Sinais de uso. Não nos
responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 11,5 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23602
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PINTO (ANTONIO JOAQUIM DE GOUVE?A) – TRATADO REGULAR, E PRA?TICO
DE TESTAMENTOS, E SUCCESSO?ES, OU, COMPENDIO METHO?DICO DAS
PRINCIPAES REGRAS, E PRINCIPIOS QUE SE PODEM DEDUZIR DAS LEIS
TESTAMENTARIAS, TANTO PATRIAS, COMO SUBSIDIARIAS, ILLUSTRADOS, E
ACL

1394

Lisboa : Na Of. de Sima?o Thaddeo Ferreira. MDCCCXIII [1813]. In-8º de XI-I-193-III págs. E. Primeira edição, desta invulgar obra, que segundo
Inocêncio “é ainda hoje a mais completa que temos sobre o assumpto”, foram feitas seis edições, sendo esta a mais rara. “Ninguem ignora quanto o
Direito Patrio, e o seu estudo está presentemente alterado do que antes fora: as Leis dos dois ultimos Reinados, e a nova fórma dada á faculdade
Juridica na Universidade de Coimbra pelo seu restabelecimento, devido ao Senhor Rei D. José, fizeraõ entre nós huma revolução a este respeito.
(…)”. Texto tirado da «Advertência Prévia». Encadernação da época a inteira de pele com ferros artísticos a ouro seco na lombada. Exemplar bem
conservado, apresentando pequenas manchas amarelecidas nas primeira páginas no canto inferior direito, carimbo e nome de posse “Constantino”,
na folha do frontispício. RARA E INVULGAR EDIÇÃO.

Base Licitação: 50 €

LOUSADA (ANTÓNIO COELHO) – A RUA ESCURA 1395

TRADIÇÃO PORTUENSE. 2ª Edição. Porto: Em Casa de Cruz Coutinho - Editor. 1857. In-8º de 257-I págs. E. Um dos estimados romances da
bibliografia portuense, cuja acção decorre entre 1628 e 1629. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro
seco, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com alguns picos de oxidação, alguns mais acentuados. INVULGAR
SEGUNDA EDIÇÃO.

Base Licitação: 20 €

AZEVEDO (JOÃO ANTÓNIO MONTEIRO D?) & SANTOS (MANOEL RODRIGUES
DOS) – DESCRIPC?A?O TOPOGRAPHICA DE VILLA NOVA DE GAYA E DA
Solemnissima Festividade que em ac?a?o de Grac?as pela Gloriosa
restauraça??o de Portugal se celebrou na Igreja Matriz da mesma Villa

1396

3.ª Edição. Offerecida a S. A. Real O Principe Regente N. S. Por João Antonio Monteiro d’Azevedo, Cidadão da Cidade do Porto, e Cavalleiro da
Ordem de S. Thiago. E agora grandemente accrescentada com extensos additamentos, que conteem Noticias de muito interesse sobre a Historia
desta Villa. O que foi até o anno do 1832, e o que he actualmente por Manoel Rodrigues dos Santos, Natural da mesma Villa. Porto – 1861.
Typographia Commercial. In-8º gr.de 406-XVI-II págs. E. Cuidada e invulgar edição, a quarta da ordem geral, pela primeira vez acrescentada por
Manuel Rodrigues dos Santos. Obra com dedicatória do autor na folha do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros
decorativos a ouro seco. Exemplar com alguns picos ocasionais de oxidação. INVULGAR E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 40 €

CUNHA (A. PEREIRA DA) – BRIOS HEROICOS DE PORTUGUEZAS 1397

Tomo I. Lisboa. Typographia Universal. 1861. In-8º gr.de XVI-177-III págs. E. Primeira edição, deste volume I e único publicado de contos históricos
cujas protagonistas são "Mulheres de armas" portuguesas que lutaram contra Castela pela independência Nacional e que passamos a mencionar:
Maria Annes; Deu-la-deu Martins; Iria Vaz; Mór Lourenço; Brites Gonçalves de Moura; Maria de Sousa; Joanna de Gouveia; Brites d? Almeida; Ignez
Negra; Joanna da Silva; Margarida d? Abreu; A senhora Catharina; D. Philippa de Vilhena e Custodia Sanches.Encadernação de capas rígidas, com
lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos manchas de oxidação. POUCO VULGAR E RARA EDIÇÃO.
Nota: António Pereira da Cunha e Castro Lobo  (1819-1890) – Fidalgo da Casa Real, senhor da Casa Grande e da Torre da Cunha em Paredes de
Coura, do Morgado dos Lobos em Monção, foi um político, poeta, professor, romancista, jornalista e dramaturgo português. Conhecido anti-iberista
português. Estimável poeta e elegante prosador. É membro de diversas corporações literárias. Escreveu um livro intitulado -  «Brios Heroicos das
Portuguezas» (1861) e publicou o folheto «Não! Resposta Nacional às Pretensões Ibéricas» (1857), entre outras obras. Ref. Bib. Inocêncio - Volume
VIII, página Nº 274.

Base Licitação: 20 €
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ROTEIRO DA VIAGEM DE VASCO DA GAMA EM MDCCCXCVII 1398

SEGUNDA EDIÇÃO CORRECTA E AUGMENTADA DE ALGUMAS OBSERVAÇÕES PRINCIPALMENTE PHILOLOGICAS POR A. HERCULANO E
O BARÃO DO CASTELLO DE PAIVA. Lisboa. Imprensa Nacional. MDCCCLXI [1861]. In-8º gr.de XLIII-I-180-II págs. E. Segunda e rara edição,
ilustrada com um retrato oval litográfico de “Vasco da Gama”, um “Fac-símile da letra do Manuscripto, com a assignatura de Fernam Lopes de
Castanheda”, em folha desdobrável, um retrato oval do “Rei D. Manuel I”, tirado de uma das portadas dos livros de Leitura Nova e no fim do volume
uma “Carta demonstrativa da Viagem que em Descobrimento da India fez Vasco da Gama em 1497”, em folha desdobrável. Um dos mais
importantes documentos sobre a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. A obra é tradicionalmente atribuída a “Álvaro Velho”, segundo José
dos Santos (Catálogo da Livraria Azevedo-Samodães, Nº 2911); (Inocêncio, Volume 1, página Nº 52); (Dicionário de História de Portugal, volume 6,
página Nº 265). Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação,
apresentando um nome de posse “Constantino”, na folha do anterrosto. Carta demonstrativa da Viagem que em Descobrimento da Índia fez Vasco
da Gama em 1497, com um pequeno corte, junto à lombada e outro na parte inferior. POUCO VULGAR E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 35 €

NOGUEIRA SOARES (DUARTE GUSTAVO) – CONSIDERAÇÕES SOBRE O
PRESENTE E O FUTURO POLITICO DE PORTUGAL 1399

Lisboa. Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, Impressor da Casa Real. 1883. In-4º de XXI-I-600 págs. E. São muito invulgares os
exemplares desta obra, importante para a história política portuguesa do século XIX. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros
a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com muita mais incidência nas folhas das guardas. INVULGAR EXEMPLAR.
Ref. Bib. Inocêncio Volume IX, página Nº 153: “Duarte Gustavo Nogueira Soares, Comendador das Ordens de Carlos III e Isabel a Católica de
Espanha, Oficial da Legião de Honra de França, e Cavaleiro da Ordem de Leopoldo da Bélgica. Foi Oficial da Secretaria do Ministério das Obras
Públicas, e é actualmente Director dos Negócios Consulares e Comerciais na Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Nasceu em Março
de Canavezes, na província do Minho, em 1831. Frequentou com distinção os cursos de Direito e Administrativo da Universidade de Coimbra, nos
quais foi por vezes premiado. Foi por longo tempo colaborador efectivo na Revolução de Setembro, onde tem muitos artigos, dos quais alguns
assinados com o seu nome, outros com as iniciais D. G., e outros anónimos”.

Base Licitação: 35 €

CATALOGO ILLUSTRADO DA EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA DE ARTE
ORNAMENTAL PORTUGUEZA E HESPANHOLA, CELEBRADA EM LISBOA EM
1882 SOB A PROTECÇÃO DE SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR D. LUIZ I E A
PRESIDENCIA DE SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR D. FERNANDO II.

1400

Lisboa. Imprensa Nacional. 1882. {DOIS VOLUMES}. In-4º peq.de XVI-350 páginas de texto e VIII-220-VI de estampas. E. Primeira edição, destes
invulgares catálogos de uma das mais importantes exposições de arte até hoje realizadas em Portugal. O volume de estampas reproduz os
desenhos a negro de muitas das mais notáveis obras expostas e que constavam de raríssimas peças de ourivesaria, escultura, paramentaria,
mobiliário, porcelana, faiança, etc. encadernações de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplares com alguns
picos e manchas de oxidação. COLECÇÃO COMPLETA.

Base Licitação: 30 €

VILHENA (JÚLIO DE) – D. PEDRO V E O SEU REINADO 1401

Coimbra. Imprensa da Universidade. 1921. {DOIS EXEMPLARES} em {UM VOLUME}. In-4º de IX-I-399-I e XI-I-463-I págs. E. Edição original, deste
interessante estudo sobre o reinado de D. Pedro V, que posteriormente foi publicado um suplemento a esta obra. Encadernação de capas rígidas
em tons de vermelho, com ferros a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Volumes com assinatura de
posse, nas folhas dos anterrostos. Exemplares com sinais de manuseamento, apresentando alguns traços ocasionais a tinta, picos e manchas de
oxidação, algumas muito mais acentuadas e outras possíveis faltas e defeitos. Pouco vulgar.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23527
https://serralvesantiguidades.com/lote/23529
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MORAIS SILVA (ANTÓNIO DE) – DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUEZA
COMPOSTO PELO PADRE D. RAFAEL BLUTEAU, REFORMADO, E
ACCRESCENTADO POR ANTONIO DE MORAES SILVA NATURAL DO RIO DE
JANEIRO.

1402

TOMO SEGUNDO. L = Z. LISBOA, NA OFFICINA DE SIMÃO THADDEO FERREIRA. ANNO M. DCC. LXXXIX. [1789]. Com Licença da Real Meza
da Commissão Geral, sobre o Exame, e Censura dos Livros : Vende-se na loja de Borel Borel, e Companhia, quasi defronte da Igreja nova de Nossa
Senhora do Martyres, na esquina. {UM VOLUME}. In-4º de II-541-I págs. E. Segundo volume, desta rara primeira edição, impressa a duas
colunas sobre papel de linho avergoado, apresentando na folha do rosto as Armas Reais de Portugal, gravada ao centro. Esta obra é considerada
por alguns especialistas como “o início da dicionarística portuguesa moderna” e factor de harmonia e sinergia linguísticas entre Brasil e Portugal,
constitui um instrumento fundamental no apoio à interpretação de fontes documentais dos séculos XVII e XVIII. Encadernação da época a inteira de
pele com rótulo vermelho, nervos e ferros a ouro na lombada, ligeiramente cansadas. Cortes das folhas carminadas. Exemplar com leves vestígios
de humidade e picos de oxidação, apresentando pequena rúbrica de posse na folha do rosto. RARA E INVULGAR EDIÇÃO, APESAR DE FALTAR
O PRIMEIRO VOLUME.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume I, página Nº 209 / Volume VII, página Nº 42 e Volume XXI, página Nº 323: “António de Moraes Silva bacharel formado
em Leis pela Universidade de Coimbra, seguiu a carreira da magistratura, e sendo despachado para o Brasil, servia, dizem, o cargo de
desembargador na relação da Baía quando, por motivo de desgostos que teve com o chanceler, resignou o lugar, e retirou se pare Pernambuco. Aí
adquiriu algumas propriedades, e tornando-se Senhor d’Engenho, teve a patente de Capitão-Mór do Recife e coronel de milícias de Moribeca. Por
ocasião da Revolução Republicana em 1817, o povo o nomeou membro do Governo Provisório; porém ele recusou tomar parte nos acontecimentos,
conservando se a eles completamente estranho. Foi natural da cidade do Rio de Janeiro, e nasceu provavelmente entre os anos de 1756 e 1758.
Morreu em Pernambuco em 1825, contando pelo meu cálculo de 67 a 69 annos. O pouco que há de averiguado para a sua biografia pode ler-se na
Revista trimensal do Instituto do Brasil, tomo XV pág. 244” (…). “O Dicionário compreende 2 tomos com XXII-752 e 2-542 pág”.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23506
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HORÁCIO MARÇAL – SEPARATAS DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 1403

Caixa em forma de livro, com estrutura em cartão rígido em tons de bordeaux, decorado na lombada com ferros decorativos e filetes a ouro e na
pasta da frente somente com filetes a ouro. Caixa com sistema de abertura descendente e ascendente, junto à lombada para a entrada das diversas
espécies que em seguida mencionamos. Colecção constituída por {VINTE E TRÊS SEPARATAS MONOGRÁFICAS EM BROCHURA}, no qual
vamos descrever os seguintes títulos: A RUA DE D. MANUEL II. Desenhos por Gouvêa Portuense. Separata da revista O Tripeiro. Porto. 1957.
Obra ilustrada a negro, apresentado alguns traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão. Exemplar com
dedicatória do autor na folha do rosto, assinada e datada. A «TIRAGEM» DA AREIA NA ZONA MARÍTIMA DE LABRUJE. Separata da revista de
etnografia Nº 14 - Museu de Etnografia e História. Junta Distrital do Porto. S/d. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de
Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. DOÇARIA MONÁSTICA, REGIONAL E POPULAR DA ÁREA DISTRITAL DO PORTO.
Separata da revista de etnografia Nº 27 - Museu de Etnografia e História. Junta Distrital do Porto. S/d. Exemplar com dedicatória do autor na folha do
rosto, assinada e datada. FEIRAS E MERCADOS NA CIDADE DO PORTO DESDE O SECULO XIV AOS NOSSOS DIAS. Separata da revista de
etnografia Nº 30 - Museu de Etnografia e História. Junta Distrital do Porto. S/d. Exemplar com dedicatória do autor na folha do rosto, assinada e
datada. A FREGUESIA DE PARANHOS E O CERCO DO PORTO. Separata do Boletim dos «Amigos do Porto» - Vol. II - Nº 4. Porto. 1957.
Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor Antº de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. O BAIRRO DA SÉ. Separata da
revista «O Tripeiro». Livraria Fernando Machado. Porto. 1963.
Obra ilustrada a negro, apresentado alguns traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão. Exemplar com
dedicatória do autor ao Exmo. Senhor Antº de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. AS PONTES SOBRE O RIO DOURO, ENTRE A
CIDADE DO PORTO E VILA NOVA DE GAIA. Separata do Boletim da Associação Cultural Amigos do Porto - Vol. IV - Tomo II e III. Porto. 1969.
Obra com diversas ilustrações a negro. Exemplar com dedicatória do autor na folha do rosto. O LARGO DE S. DOMINGOS. Separata da revista, O
Tripeiro XI, Ano - 1955-56. Obra ilustrada a negro, apresentado alguns traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-
Brandão. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão na folha do rosto. A QUINTA DA CONCEIÇÃO (Leça da
Palmeira). Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 4. S/d. Matosinhos. Obra ilustrada a negro nas folhas do texto.
Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor Antº de Sousa Brandão no verso da folha do rosto, assinada e datada. O CONVENTO DA
CONCEIÇÃO DE MATOSINHOS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 5. Matosinhos. 1958. Exemplar com
dedicatória do autor ao Exmo. Senhor Antº de Sousa Brandão no verso da folha do rosto, assinada e datada. A NOMENCLATURA
FARMACÊUTICA NA LINGUAGEM DO POVO DE LEÇA DA PALMEIRA. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº
6. Matosinhos. 1959. Obra com alguns traços a lápis. Exemplar com dedicatória do autor na folha do rosto. A BARRA DO DOURO E O PORTO DE
LEIXÕES. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 12. S/d. Matosinhos. Obra ilustrada a negro em folhas
separadas do texto e de página inteira. Exemplar com dedicatória do autor ao António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. AS
ANTIGAS SALINAS DA TERRA DE BOUÇAS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 13. S/d. Matosinhos.
Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor Antº de Sousa Brandão no verso da folha do rosto, assinada e datada. O RIO LEÇA DESDE A
SUA ORIGEM, NO MONTE CÓRDOVA (SANTO TIRSO), ATÉ À SUA FOZ, EM MATOSINHOS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública
Municipal de Matosinhos», Nº 14. Matosinhos. 1967. Obra ilustrada a negro e às cores em folhas separadas do texto e de página inteira. Exemplar
com dedicatória do autor na folha do rosto, assinada e datada. O ABASTECIMENTO DE ÁGUA À CIDADE DO PORTO E À VILA DE
MATOSINHOS. Obra ilustrada a negro em folhas separadas do texto e de página inteira. Exemplar com dedicatória do autor ao Senhor Antº de
Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. A LOTA DE MATOSINHOS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de
Matosinhos», Nº 16. Matosinhos. 1969. Obra ilustrada a negro e às cores em folhas separadas do texto e de página inteira. Exemplar com
dedicatória do autor na folha do rosto, assinada e datada. TOURADAS, TOUREIROS E TAURÓDROMOS NO PORTO, EM GAIA E EM
MATOSINHOS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 18. Matosinhos. 1971. Obra ilustrada a negro em folhas
separadas do texto e de página inteira. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada
e datada. NOTÍCIA ABREVIADA DAS VISITAS PASTORAIS OUTRORA EFECTUADAS À FREGUESIA DE LAVRA, DO CONCELHO DE
MATOSINHOS. Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 19. Matosinhos. 1972. Obra ilustrada a negro em folhas
separadas do texto e de página inteira. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada
e datada. OS NAUFRÁGIOS MAIS CALAMITOSOS OCORRIDOS NO LITORAL DO CONCELHO DE MATOSINHOS E SUAS PROXIMIDADES.
Separata do «Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos», Nº 21. Matosinhos. 1974. Obra ilustrada a negro em folhas separadas do
texto e de página inteira. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada.
MATOSINHOS, DESDE A SUA ELEVAÇÃO À CATEGORIA DE VILA, ATÉ AOS NOSSOS DIAS. Separata do Boletim da Bibl. Públ. Municipal de
Matosinhos», Nº 24. Matosinhos. 1980. Obra ilustrada a negro em folhas separadas do texto. Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Sen.
António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada.
A RUA DO LOUREIRO E SEUS ARREDORES. (Esboço Monográfico). Separata de Douro Litoral - Boletim da Comissão de Etnografia e História -
Sétima Série - V - VI. Porto. 1956. Obra ilustrada a negro em folhas extra texto, apresentado alguns traços e anotações a lápis por António de
Souza-Brandão. Exemplar com dedicatória de homenagem do autor na capa de brochura. A «PEDRA» NAS SUAS VÁRIAS INTERPRETAÇÕES.
Separata de Douro Litoral - Boletim da Comissão de Etnografia e História - Oitava Série - VII - VIII. Porto. 1958. Exemplar com dedicatória de
homenagem do autor na capa de brochura. O RIO DA VILA E A VILA. Separata do IV Colóquio Portuense de Arqueologia (Lvcerna - Vol. V). Porto.
1965. Exemplares com sinais de manuseamento em razoável estado de conservação. Obras da biblioteca de António de Souza-Brandão.
INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 40 €
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SAMPAIO (ANTONIO RODRIGUES) – O ESPECTRO 1404

NOVA EDIÇÃO CONFORME A EDIÇÃO ORIGINAL. Lisboa. Typographia do «Diario da Manha». 1880. In-4º de [63 NÚMEROS EM UM VOLUME
ENCADERNADO]. {N.º 1 ao N.º 63 - 16 de Dezembro de 1846 a 3 de Julho de 1847}. Inclui ainda os seguintes suplementos: N.º 22; N.º 25; N.º 31;
N.º 41; N.º 42; N.º 44; N.º 49 e N.º 54. Reedição integral do mais célebre jornal clandestino português, inteiramente redigido por Rodrigues Sampaio
e que circulava com distribuição gratuita como verdadeiro panfleto subversivo e de agitação política. Encadernação de capas rígidas, com lombada
em pele e ferros a ouro seco. Bem conservado, apresentado apenas um nome de posse “Constantino” na folha da guarda. POUCO VULGAR.
Nota: António Rodrigues Sampaio (S. Bartolomeu do Mar, Esposende 1806 - Sintra 1882) – Notável jornalista político de grande prestígio e
combatividade. A partir de 1851 aderiu à Regeneração de que foi figura marcante como Deputado às Cortes, Ministro do Reino, Conselheiro do
Tribunal de Contas, nomeado por decreto de 26 de Setembro de 1859. Foi durante muitos anos (1842-1882) director do jornal «Revolução de
Setembro». Ref. Bib. Inocêncio I, 261. VIII, 300-301, XXII, 352-353.

Base Licitação: 25 €

VASCONCELOS (JOAQUIM DE) – PRIMEIRA PARTE DO INDEX DA LIVRARIA DE
MVSICA DO MVYTO ALTO, E PODEROSOS REY DOM IOÃO O IV. NOSSO
SENHOR.

1405

(Vinheta a negro com armas de Portugal). Por ordem de sua Mag. Por Paulo Craesbeck. Anno 1649. [Aliás Imprensa Portugueza. Porto. 1874]. In-4º
de XX-525-III págs. E. Segunda edição, deste raro exemplar, conforme a original, impressa por Paulo Craesbeck em 1649. Bela edição, impressa e
em papel de linho de excelente qualidade, da responsabilidade de Anselmo Evaristo de Morais Sarmento, João Eduardo Alves, Joaquim da Cunha
Cardoso, Caetano Bernardo da Cunha, Manuel de Matos Azevedo Leal e António Augusto Santos Pereira. Catálogo das partituras musicais, que
existiam na Livraria de D. João IV, mandada executar pelo historiador e crítico de arte português, Joaquim de Vasconcelos em 1874. A biblioteca de
música de D. João IV era uma das maiores colecções da sua época, tendo-se em grande parte perdido no terramoto de 1 de Novembro de 1755.
Bela encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em pele, nervuras e ferros artísticos a ouro seco, somente aparado e carminado à
cabeça. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação. POUCO VULGAR E RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 40 €

VASCONCELLOS (JOAQUIM DE) – EL-REI D. JOAO O 4.tº. 1406

Biographia – A Politica do Monarcha. Vm ervdito no Paço de Uilla Uiçosa. Cartas & Controversias. Svas composições. O bibliophilo consvmmado.
Porto - MDCCCC. [Porto. Typographia Universal, a Vapor]. In-4º gr. de IV-XXXI-368 págs. E. Contributo de altíssima importância para o
conhecimento dos vários aspectos da personalidade de D. João IV, numa muito cuidada edição, impressa em papel de linho. Obra documentada
com várias estampas a negro em folhas separadas do texto e de página inteira, com um retrato D. João, Duque de Barcellos, um retrato de D. João
III, Duque de Bragança, um retrato do Príncipe D. Theodosio, Fac-simile do frontispício do tratado de Aranda, diversas assinaturas fac-similadas, etc.
São raros e valiosos os exemplares desta obra, devido a um muito restrito de exemplares, sendo este o número [137, assinado pelo autor. Bela
encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em pele, nervuras e ferros artísticos a ouro seco. Carminado à cabeça. Exemplar com leves
picos de oxidação. RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €
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FERNÃO MENDES PINTO (1510-1583) 1407

PEREGRINAÇAÕ DE FERNAÕ MENDES PINTO, E POR ELLE ESCRITA: QUE CONSTA DE MUITAS, E MUY ESTRANHAS COUSAS, que vio, e
ouvio no Reyno da China, no da Tartaria, no de Pegú, no de Martavaõ, e em outros muitos Reynos, e Senhorios das partes Orientaes. E TAMBÉM
DÁ CONTA DE MUITOS CASOS PARTICULARES, que aconteceraõ assim a elle, como a outras muitas pessoas; E NO FIM DELLA TRATA
BREVEMENTE de alguas noticias, e da morte DO SANTO PADRE MESTRE FRANCISCO XAVIER Unica luz, e Resplandor daquellas partes do
Oriente, e nellas Reitor universal da Companhia de Jesus. E AGORA NOVAMENTE CORRECTA, E EMENDADA. ACCRESCENTADA COM O
ITENERARIO DE ANTONIO TENREIRO, Que da India veio por terra a este Reyno de Portugal, em que se contêm a viagem, e jornada, que fez no
dito caminho, e outras muitas terras, e Cidades, onde esteve antes de fazer esta jornada, e os trabalhos, que em esta peregrinaçaõ passou no anno
de 1529. E A CONQUISTA DO REYNO DE PEGU feita pelos Portuguezes no anno de 1601, sendo Vi-Rey da India Ayres de Saldanha. LISBOA :
Na Officina de JOAM DE AQUINO BULHOENS. Anno de M.DCC.LXII. [1762]. A’ custa de Luiz de Moraes mercador de livros, morador na calçada do
Moinho de vento. In-4º de XII-428 (aliás 424) páginas, exemplar apresenta erro tipográfico do impressor na sequência da numeração (salto da
página 400 para a página 405) sem perda de texto. E. Encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em pele e ferros a ouro seco.
Exemplar com restauros no frontispício e em diversas páginas, algumas manchas de oxidação e outras, pequenos vestígios de traça e outros
possíveis defeitos, mas considerado em bom estado para a época. RARA QUINTA EDIÇÃO.
Ref. Bib. Inocêncio Volume II, página Nº 285 “A Peregrinação de F. M. Pinto é um dos livros de mais popular e aprasivel lição que jamais se
escreveram em idioma algum. Percorre todos os estylos, abraça todas as situações, tem lagrimas para todos os olhos, surrisos para todos os labios,
terror para todos os espiritos, pasto para todas as imaginações, consolação para todas as dores, allivio para todas as tribulações. ….Posto que a
impressão só se fizesse, ou ao menos se completasse no anno de 1614, é todavia certo que a obra se achava licenceada, e prompta a entrar no
prelo desde 1603, por que assim o declaram as respectivas licenças. …Sahiu em segunda edição, com leves mudanças no tilulo, Lisboa, na Offic.
de Antonio Craesbeeck de Mello 1678. fol. Edição incomparavelmente de merito menor que a primeira, pois não só lhe tiraram a dedicatoria, mas
alteraram a orthographia, e o texto, cortando palavras, mudando phrases, e desfigurando consideravelmente a obra. Assim mesmo viciada esta
edição ficou servindo de texto para as duas que em seguida se fizeram, nas quaes com tudo cada editor foi ainda mudando o que lhe pareceu, tanto
na orthographia, como nas palavras. A terceira edição sahiu em Lisboa, na Offic. de José Lopes Ferreira 1711. fol. Foi dedicada ao conde de
Pombeiro, e appareceu com a immerecida qualificação de agora de novo correcta! A ella se addicionou pela primeira vez a Relação ou breve
discurso da Conquista do Pegú, que até então andava impresso sobre si, na lingua castelhana em que seu auctor o escrevêra. Appareceu depois
quarta edição, lbi na Offic. Ferreiriana 1725. fol. Dedicada a José da Cunha Brochado. N'ella se reproduziu a Conquista do Pegú, e se lhe annexou
de novo o Itinerario de Antonio Tenreiro, que as antecedentes não traziam. A esta é conforme a quinta edição, Ibi, na Offic de João de Aquino
Bulhões 1762”.

Base Licitação: 150 €

VICENTE (GIL) – AUTO CHAMADO FARSA DOS FÍSICOS 1408

COM UM ESTUDO DO PROF. DOUTOR A. DA ROCHA BRITO E DESENHOS DE JOÃO CARLOS. Laboratórios de Benfica. Lisboa. MCMXLVI
[1946]. In-4º de 141-III págs. E. Edição de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a
negro nas páginas do texto e em separado, com belíssimos desenhos de João Carlos. Encadernação de capas rígidas, com lombada e cantos em
pele e ferros a ouro seco. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. EDIÇÃO POUCO VULGAR E MUITO ESTIMADA.

Base Licitação: 20 €

HISTÓRIA DA CIDADE DO PORTO 1409

Portucalense Editora. [Companhia Editora do Minho. Barcelos. 1962-1964-1965]. TRÊS VOLUMES. In-4º gr.de 590-II, 586-II e 499-I. E. Trata-se da
obra mais significativa de quantas até hoje foram consagradas à história da cidade do Porto. Foi dirigida por A. de Magalhães Basto e colaborada
por António Cruz, Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, Xavier Coutinho, Conde de Campo Belo, Cruz Malpique, Damião Peres, Eugénio da Cunha e
Freitas, João Pinto Ferreira, Luís de Pina e Torquato Soares, sendo a colaboração artística devida a Gouvêa Portuense. Edição luxuosa, ilustrada
com vasta e importante documentação iconográfica antiga e moderna nas páginas do texto e em folhas à parte, a negro e a cores, e ainda com
inúmeros desenhos e pinturas de Gouvêa Portuense. Encadernações editoriais de capas rígidas em tons de vermelho, com gravações artísticas nas
pastas e inscrições a ouro nas lombadas e pastas. Exemplares com leves manchas de oxidação. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 50 €

A FABRICA DA VISTA ALEGRE – O LIVRO DO SEU CENTENÁRIO (1824-1924) 1410

Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional. Lisboa.1924. In-fólio de {TRÊS TOMOS} em {UM VOLUME}. E. Obra fundamental para o estudo da
centenária Fábrica da Vista Alegre, numa interessantíssima e valiosa publicação de arte. Luxuosamente impressa e documentada com numerosas
estampas em papel coché, reproduzindo belas peças de porcelana e cristais. Encadernação de capas rígidas, com lombada e cantos em pele e
ferros decorativos a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura, ligeiramente cansada. Aparado à cabeça e carminado. Exemplar
com leves picos de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura. RARA E INVULGAR EDIÇÃO.

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23498
https://serralvesantiguidades.com/lote/23466
https://serralvesantiguidades.com/lote/23335
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Leilão Dezembro 2021

Página 282 de 296

CONJUNTO DE CANETAS 1411

Possivelmente de fabrico americano, trabalhos do séc. XX dos anos 50, constituído por caneta de tinta permanente, esferográfica e lapiseira de
minas. Corpos em celulóide em tons de negro com tampas banhadas a ouro, decoradas com caneladuras verticais, formando um desenho
geométrico repetitivo e inscrição no bordo “Waterman´s - CF-M”. Clipes banhados a ouro, recortados e vazados com aparo em ouro de 18 K.
Exemplares com caixas originais em cartão dourado com inscrição interior [JIF - Waterman]. Sinais de uso e desgastes no ouro com mais incidência
no interior da caneta de tinta permanente. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 13,4 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 12,9 cm (Esferográfica)
Dim: 13,3 cm (Lapiseira de minas)

Base Licitação: 30 €

SARMENTO (FR. FRANCISCO DE JESUS MARIA) – HORAS DA SEMANA SANTA,
EMPREGADAS NA LIÇÃO, E MEDITAÇÃO DOS PRINCIPAES OFFICIOS, E
SAGRADOS MYSTERIOS DESTE SANTO TEMPO,

1412

Traduzidos, e expostos na Lingua Portugueza, COM VARIAS ILLUSTRAÇÕES HISTORICAS, opportunas Reflexões Moraes, e diferentes Práticas
de Piedade, para melhor intelligencia, devoto exercício, e espiritual proveito dos Fieis Christãos nestes grandes solemnes Dias. DUODECIMA
IMPRESSÃO.
SEU AUTHOR FR. FRANCISCO DE JESUS MARIA SARMENTO, Ex-Geral da nova Congregação da Sagrada Ordem Terceira, &c. Lisboa. Na
Regia Officina Typografica. Anno M. DCCC. II. [1802]. In-12º de com 584-IVpágs. E. Obra ilustrada com sete belas gravuras a negro, abertas a buril
em folhas separadas do texto. Texto ornamentado com pequenos cabeções e florões. Encadernação artística da época a inteira de pele com finos
ferros a ouro na lombada e ricamente decorada em ambas as pastas a ouro seco com motivos vegetalistas e florais. Corte das folhas douradas.
Bem conservado, apresentando assinatura de posse na folha do anterrosto. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

SILVEIRA (FRANCISCO DO NASCIMENTO) – MAPPA BREVE DA LUSITANIA
ANTIGA, E GALLLIZA BRACARENSE; NO QUAL EM SEIS TABOAS
COROGRAFICAS, Indispensavelmente precisas aos Geografos curiosos, se
noticião todas as Cidades, e Povoações, que florecêrão nos passados Se

1413

O P. FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVEIRA. Author de ambas as Obras. TOM. I. LISBOA. M. DCCCIV. [1804]. Na Of. de Simão Thaddeo
Ferreira. Com licença da Meza do Desembargo do Paço. In-8º peq.de XVI-298-II págs. E. Primeiro e único volume, desta rara e primeira edição.
Obra antecedida de um estudo das fontes da geografia, da fauna, da flora, e da linguística primitiva da Lusitânia, dividida em seis capítulos, com as
províncias existentes na divisão administrativa da época, nomeadamente da: {Província do Minho} - página Nº 150; {Província de Trás-os-
Montes} - página Nº 195; {Província da Beira} - página Nº 211; {Província da Estremadura} - página Nº 242; {Província do Alentejo} - página Nº
261}; {Província do Algarve} - página Nº 288. Encadernação da época a inteira de pele com rótulo vermelho e ferros a ouro na lombada, com falha
e defeito no rótulo vermelho do título. Exemplar com leves vestígios de sujidade e picos de oxidação, apresentando nas últimas sete folhas na parte
inferior, junto à lombada, pequenos cortes de xilófagos, sem afectar o texto. RARA E INVULGAR EDIÇÃO.
Ref. Bib. Inocêncio - Volume III, página Nº 18 e Volume XVII, página Nº 375 “P. Francisco do Nascimento Silveira, Presbytero Secular, natural de
Lisboa. Vivia nos primeiros anos do século corrente, porém não encontro memorias suas posteriormente ao ano de 1805. Consta que fora
Thesoureiro na egreja parochial de S. Nicolau de Lisboa. É possivel e até provavel, que nos livros dos óbitos d'essa freguezia se encontrem a seu
respeito alguns esclarecimentos: porém faltaram-me o tempo e meios para procuralos. “Mappa breve da Lusitania antiga e Galliza bracharense: no
qual em seis taboas corographicas se noticiam todas as cidades e povoações que floreceram nos passados seculos, em todas as seis provincias em
que se divide de presente Portugal. Tomo I. Ibi, pelo mesmo 1804. 8.º de XVI 298 pág. Não consta que mais algum tomo chegasse a sahir á luz”.

Base Licitação: 40 €

NOLLET (JEAN ANTOINE) – RECHERCHES SUR LES CAUSES PARTICULIERES
DES PHÉNOMÉNES ÉLECTRIQUES, Et sur les effets nuisibles ou avantageux
qu'on peut attendre.

1414

Par M. l’Abbé Nollet (…). Troisieme Edition. A Paris, Chez les Freres Guerin. M. DCC. LIII [1753]. In-8º de XXIII-I-444 págs. E. Segunda e rara
edição e não a terceira como indica a folha do frontispício, com texto em francês e impressa sobre papel de linho avergoado. Esta interessante obra
contém {oito} gravuras em folhas desdobráveis e destacáveis, mostrando diversos aparelhos e experiencias de fenómenos eléctricos realizados por
Nollet no século XVIII. Neste trabalho, Jean Antoine Nollet, o descobridor da teoria do duplo fluxo, descreve, entre outros estudos, os famosos
ensaios com o jarra de Leyden. “O autor apresenta uma teoria segundo a qual a causa dos fenómenos eléctricos é a efluência e afluência de um
fluido sútil que está presente em toda parte. Alguns ensaios interessantes são descritos com tubos de vácuo também sobre a influência de cargas
eléctricas no crescimento das plantas”. Bela encadernação de capas rígidas a inteira de pele, com nervuras e ferros decorativos a ouro na lombada.
Cortes das folhas carminadas. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência nas folhas da guarda, apresentando pequeno rasgo no
canto inferior direito da página 1. RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23950
https://serralvesantiguidades.com/lote/23507
https://serralvesantiguidades.com/lote/23509
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QUEIROZ (EÇA DE) – A RELIQUIA 1415

Porto. Typ. de A. J. da Silva Teixeira. 1887. In-8º de XVIII-441-III págs. E. Primeira edição, rara e procurada de uma das mais conseguidas obras do
genial romancista. Romance em que o autor, através das personagens de Teodorico Raposo e da sua Tia, muito devota, faz uma violenta sátira à
religião católica em particular, e ao sentimento religioso em geral. Por toda a obra o sentimento religioso e as devoções católicas mais comuns na
Lisboa do século XIX são constantemente atacados de forma sarcástica e a Bíblia é implacavelmente parodiada. Obra com assinatura de posse na
folha do rosto. Encadernação de capas rígidas, com ferros a ouro na lombada, sem as capas de brochura. Aparado. Exemplar com picos e manchas
de oxidação, algumas muito mais acentuadas. RARA E INVULGAR OBRA.

Base Licitação: 30 €

COMPENDIO HISTORICO DO ESTADO DA UNIVERSIDADEDE DE COIMBRA NO
TEMPO DA INVASÃO DOS DENOMINADOS JESUITAS E DOS ESTRAGOS
FEITOS NAS SCIENCIAS E NOS PROFESSORES, E DIRECTORES QUE A
REGIAM PELAS MAQUINAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DOS NOVOS ESTATUTOS
POR ELLES FABRICA

1416

Lisboa. Na Regia Officina Typografica. Anno MDCCLXXII [1772]. In-8º de XX-II-503-I págs. E. Segunda edição, desta interessante obra sobre os
jesuítas, segundo José dos Santos atribuída a D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho e a seu irmão, José Pereira Ramos de Azevedo
Coutinho. A obra foi publicada pela primeira vez em 1771, no contexto dos esforços empreendidos pelo Marquês de Pombal para a extinção da
Companhia de Jesus que levaram à sua expulsão de todo o território português, incluindo as suas possessões ultramarinas em 1762. {Bib:
Samodães, 816}. Encadernação da época a inteira de pele, com ferros decorativos a ouro seco na lombada. Corte das folhas carminadas. Bem
conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 25 €

CALDEIRA (CARLOS JOSÉ) – APONTAMENTOS D’UMA VIAGEM DE LISBOA Á
CHINA E DA CHINA A LISBOA 1417

Parte Segunda. Na Typographia de Castro & Irmão. Lisboa. 1853. {UM VOLUME}. In-8º gr.de 335-XVII págs. E. Primeira edição, deste segundo
volume, obra rara e invulgar, apesar de estar incompleta, faltando o primeiro volume, aonde descreve a China, grande parte do extremo oriente e
assuntos relativos à cultura chinesa, tal como a introdução do judaísmo na China antiga, assim como uma extensa descrição de Macau.
O segundo volume que aqui apresentamos, descreve as relações de Portugal com o Reino do Sião (Tailândia), Singapura, Malaca e a costa oriental
e ocidental de África (incluindo Moçambique, Angola, S. Tomé e Cabo Verde). Inclui um apêndice nas últimas 16 páginas não numeradas (a partir da
página 330) com quadros de dados e mapas estatísticos apresentando a análise da evolução da populações, das exportações e importações, dos
movimentos portuários e dos rendimentos e rendas públicas nas colónias espanholas de Puerto Rico e das Filipinas. As ilhas Filipinas são descritas
nas páginas 234 e 235, a propósito da expedição contra os piratas de Solor. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro
seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, com mais incidência nas primeiras e últimas páginas. RARA E INVULGAR OBRA,
APESAR DE SE ENCONTRAR INCOMPLETA.
Carlos José Caldeira (1811-1882) – Formou-se na Academia Real da Marinha e na Aula do Comércio, tendo iniciado carreira na administração
pública que o levou a ser inspector general das alfândegas. Foi o primeiro director do Serviço de Estatística, sob a égide do Ministério das Obras
Públicas, Comércio e Indústria. Profundo conhecedor da economia portuguesa e das questões económicas em geral, publicou diversos artigos
publicados sob o pseudónimo de Veritas em vários periódicos, entre os quais o Arquivo Pitoresco, o Arquivo Universal, o Correio da Europa, o Diário
de Notícias, a Ilustração Luso Brasileira, o Jornal do Comércio e a Revista Peninsular. (…). Ref. Bib. Inocêncio - volume II, página Nº 33.

Base Licitação: 35 €

COSTA (D. ANTÓNIO DA) – HISTORIA DO MARECHAL SALDANHA 1418

Tomo primeiro. [único publicado]. Imprensa Nacional. 1879. In-8º de VI-556 págs. E. Primeiro e único volume publicado, em primeira edição, desta
estimada e rara biografia de João Carlos Gregório Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, 1.º Conde, Marquês e Duque de
Saldanha, que se destacou na vida política e militar portuguesa do séc. XIX. Obra ilustrada com uma fotografia do Marechal Saldanha colada no
verso da folha de anterrosto. Encadernação de capas rígidas da época, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos e
manchas de oxidação. ESTIMADO E RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

COSTA (AGOSTINHO REBÊLO DA) – DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA E HISTÓRICA
DA CIDADE DO PÔRTO 1419

Que contém a sua origem, situação e antiguidade; a magnificência dos seus templos, mosteiros hospitais, ruas, praças, edifícios e fontes (...).
Enriquecida com estampas e mapas curiosos que a ornam, feita por Agostinho Rebêlo da Costa. 2.ª Edição, com a Carta de Tomás de Modessan e
algumas palavras prévias de A. de Magalhães Basto. Editora – Livraria Progredior – Pôrto. [1945]. In-8º de XII-453-III págs. B. Segunda e cuidada
edição daquela que é considerada a mais interessante e procurada obra da bibliografia portuense, vinda a público na sua primeira edição em finais
do século XVIII. A presente edição reproduz o texto na sua integralidade bem como as gravuras que acompanham a edição original, sendo duas em
folhas desdobráveis. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas folhas das guardas. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24166
https://serralvesantiguidades.com/lote/23514
https://serralvesantiguidades.com/lote/23518
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23586
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CONCEIÇÃO (FR. BERNARDO DA) – O ECCLESIASTICO INSTRUIDO
SCIENTIFICAMENTE NA ARTE DO CANTO-CHÃO 1420

CONCEIÇÃO (FR. BERNARDO DA) – O ECCLESIASTICO INSTRUIDO SCIENTIFICAMENTE NA ARTE DO CANTO-CHAÕ, COMPOSTA PELO
P. P. Fr. BERNARDO DA CONCEIÇAÕ, Monge da Ordem de S. Bento, e DADA Á LUZ POR JERONYMO DA CUNHA BANDEIRA, Irmaõ do
Author.
Lisboa. Na Officina Patriarc. de Francisco da Luiz Ameno. M. DCC. LXXXVIII [1788]. In-8º gr.de VI-XII-II-1091-I págs. E. Primeira edição, desta
excelente e rara obra do autor a «Arte de Cantochão», muito desenvolvida e muito bem-feita, seguramente a melhor que existe impressa em
português. A parte teórica expõe com muita clareza e desenvolvimento o sistema dos tetracordos dos gregos, o hexacordo de Guido d`Arezzo, e a
moderna escala de oito notas. Frei Bernardo da Conceição opta por esta ultima, no que dá prova de possuir ideias de progresso, por quanto em
1875 e ainda muito depois prevalecia entre nós, principalmente no cantochão, o sistema hexacordal. Obra com assinaturas de posse da época na
folha do rosto e última página.
Encadernação da época a inteira de pele, com ferros a ouro seco na lombada, ligeiramente cansada. Exemplar com sinais de manuseamento,
ligeiras manchas de oxidação, algumas muito mais acentuadas, apresentando alguns cortes e furos em várias folhas, devido a vestígios de
xilófagos, com mais incidência desde a página Nº 875 até à página Nº 942, na parte superior, junto à lombada, mas bem conservado para a época.
Ref. Bib. Ernesto Vieira - Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses - Volume I, página Nº 287 // Literatura Musical Séculos XVI - XVII - XVIII,
página Nº 3 // Inocêncio - Volume I, página Nº 376. POUCO VULGAR E RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 40 €

CARVALHO (J.M. TEIXEIRA DE) – A CERÂMICA COIMBRÃ NO SÉCULO XVI 1421

Coimbra – Imprensa da Universidade. MCMXXI [1921]. Primeira edição, deste importante estudo e valioso sobre a cerâmica coimbrã, com
numerosos documentos, alguns inéditos. Obra ilustrada a preto e branco em folhas separadas do texto. Encadernação de capas rígidas, com ferros
a ouro seco na lombada, conservando a capa de brochura da frente. Bem conservado. RARO E INVULGAR EXEMPLAR.

Base Licitação: 40 €

VASCONCELOS (ANTÓNIO GARCIA RIBEIRO DE) – EVOLUÇÃO DO CULTO DE
DONA ISABEL 1422

VASCONCELOS (ANTÓNIO GARCIA RIBEIRO DE) – EVOLUÇÃO DO CULTO DE DONA ISABEL DE ARAGÃO / ESPOSA DO REI LAVRADOR
/ DOM DINIS DE PORTUGAL (A RAINHA SANTA).
Estudo de investigação historica / feito pelo doutor Antonio Garcia Ribeiro de Vasconcellos / lente cathedratico da faculdade de theologia da
Universidade de Coimbra / e socio effectivo do Instituto da mesma cidade. Anno de M. DCCC. XCIV [1894]. Foi impressa esta obra em a antiga e
mui nobre cidade de Coimbra / na Imprensa da Universidade. {DOIS VOLUMES}. In-4º peq.de X-II-616-IV e 634-II págs. E. Primeira e valiosa
edição, um dos mais interessantes e procurados estudos sobre a Rainha Santa Isabel, com uma tiragem de 1100 exemplares. O primeiro volume é
o estudo histórico propriamente dito, ricamente ilustrado a preto e branco com fototipias em páginas separadas do texto e de página inteira,
apresentando ainda desdobráveis com a arquitectura do antigo Mosteiro de Santa Clara. O segundo volume é baseado na transcrição de imensos
documentos. Obra com assinaturas de posse nas folhas do anterrosto. Encadernações de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos
a ouro seco, apresentando nos cantos pequenos frisos de fita-cola. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, algumas muito mais
acentuadas. RAROS E INVULGARES EXEMPLARES.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23876
https://serralvesantiguidades.com/lote/23931
https://serralvesantiguidades.com/lote/23932
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COLECÇÃO DE OPÚSCULOS HERÁLDICOS / GENEALÓGICOS 1423

Caixa em forma de livro, com estrutura em cartão rígido em tons de verde marmoreado, decorado na lombada com ferros decorativos e filetes a ouro
e na pasta da frente somente com filetes a ouro. Caixa com sistema de abertura descendente e ascendente, junto à lombada para a entrada das
diversas espécies que em seguida mencionamos. Colecção constituída por mais de {VINTE E DOIS EXEMPLARES EM BROCHURA}, no qual
vamos descrever os seguintes autores e títulos: ABRANCHES (SILVÉRIO) – PONCES DA BEIRA. Algumas notas tiradas dos meus apontamentos
genealógicos. Separata da revista «Beira Alta». Viseu. 1956. ABRANCHES (SILVÉRIO) – MAÇORIM. Barros e Machados da Silveira. Separata da
revista «Beira Alta». Viseu. S/d. [1943]. LEITE (ANTÓNIO PEDRO DE SOUSA) – A PREPÓSITO DE UMA PLACA BRASONADA. Separata de
Armas e Trofeus. Lisboa. 1979. Ilustrada a negro em folhas separadas do texto. Exemplar com dedicatória do autor a António de Serpa Caldeira de
Souza Brandão no verso da folha do rosto, assinada. SALGADO (JOSÉ BÉNARD) – HISTÓRIA DE PALMELA OU PALMELA NA HISTÓRIA.
Colecção estudos locais. Câmara Municipal de Palmela. 1987. Ilustrado. Exemplar com dedicatória do autor ao Sr. António de Sousa Brandão na
folha do rosto, assinada e datada. NORTON (MANUEL ARTUR) – O BRASÃO DE ARMAS DA FAMÍLIA MALHEIRO. Separata do «Arquivo do Alto
Minho». Viana do Castelo. 1973. Ilustrada. Exemplar com dedicatória do autor a António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada.
NORTON (MANUEL ARTUR) – ALBUQUERQUES DAS BEIRAS. Separata da revista «Armas e Troféus». Lisboa. 1974. Exemplar com dedicatória
do autor a António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. NORTON (MANUEL ARTUR) & MELO (ADALBERTO DE BRITO
CABRAL DE) – VII. CARTAS DE BRASÃO DE ARMAS. Separata do Boletim de Trabalhos Históricos. Guimarães. 1974. Obra com alguns traços e
anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. NORTON (MANUEL ARTUR) &
MELO (ADALBERTO DE BRITO CABRAL DE) – III. CARTA DE BRASÃO DE ARMAS. Separata «Boletim do Arquivo do Alto Minho». Viana do
Castelo. 1975. NORTON (MANUEL ARTUR) & MELO (ADALBERTO DE BRITO CABRAL DE) – V. CARTA DE BRASÃO DE ARMAS. Separata
da revista «Armas e Troféus». Lisboa. 1975. Dois exemplares. Uma das separatas com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de
Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. NORTON (MANUEL ARTUR) & MELO (ADALBERTO DE BRITO
CABRAL DE) – VIII. CARTAS DE BRASÃO DE ARMAS. Separata da revista «Armas e Troféus». Lisboa. 1975. Ilustrada a negro em folhas
separadas do texto. NORTON (MANUEL ARTUR) & SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO) – CARTAS DE BRASÃO DE ARMAS. Separata da revista
«Armas e Troféus». Lisboa. 1977. FREITAS (EUGÉNIO DE ANDREA DA CUNHA E) – POEIRA DO CAMINHO: NOTAS DE HISTÓRIA E DE
ARTE. Separata da revista «Armas e Troféus». Lisboa. 1977. Exemplar com dedicatória do autor a Sousa Brandão na folha do anterrosto, assinada.
NÓBREGA (ARTUR VAZ-OSÓRIO DA) & SÁ (FRANCISCO MALAFAYA) – UMA AUSÊNCIA NO ARQUIVO HERÁLDICO-GENEALÓGICO» DO
VISCONDE DE SANCHES DE BAENA. Separata da revista de Genealogia & Heráldica Nº 2. S/d. Ilustrada. Obra com o número 74, rubricada pelos
autores. Exemplar com uma dedicatória de um dos autores a António de Souza-Brandão na folha do rosto. LARA (ANTÓNIO DE SOUSA) –
LINHAGENS DE PORTUGAL. I. MOREIRAS PESSANHAS DE CANAVEZES. Edição do autor. 1977. Obra com alguns traços e anotações a lápis e
a caneta, feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar com dedicatória do autor a
António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. MARQUES (ARMANDO DE JESUS) – DA ESTIRPE PORTUGUESA DE UM
CANDIDATO A SÃO BARTOLOMEU DE SALAMANCA –o licenciado D. Pedro Portocarrero (1564). Edição do Ateneu Comercial do Porto. 1986.
Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica.
MENEZES (JOSÉ SEBASTIÃO CORTE-REAL DE AZEVEDO E) – A CASA DOS CORREIOS-MORES DE TRANCOSO (RENOVADA E
AMPLIADA EM 1890) E SEUS DESCENDENTES. Lisboa. 1993. Ilustrado. SILVA (ARMANDO BARREIROS MALHEIRO DA) – A GENEALOGIA
EM PORTUGAL E O DESAFIO DO PRESENTE. Lisboa. 1986. Separata de Armas e Troféus. Exemplar com dedicatória do autor a António de
Souza-Brandão na folha do rosto, assinada e datada. CABRAL (MANUEL DE NOVAES) – DO DIREITO AO USO DE BRASÃO DE ARMAS, SELO
E BANDEIRA PELAS FREGUESIAS. Temas de Heráldica de Domínio. Lisboa. 1990. Ilustrado a negro e a cores. Exemplar com dedicatória do
autor a António de Souza-Brandão na folha do rosto, assinada e datada. LARA (ANTÓNIO COSTA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA) – A
HERÁLDICA E O USO DOS APELIDOS EM PORTUGAL. Madrid. 1985. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-
Brandão. PINTO (SEGISMUNDO) – CARTAS DE BRASÕES DE ARMAS DE DOIS IRMÃOS DOS ARCOS DE VALDEVEZ. Ponte de Lima. 1981.
Separata do livro I Colóquio Galaico-Minhoto. Ilustrada. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão. Exemplar
com dedicatória do autor a Pedro da Sila na folha do anterrosto, assinada. RÊGO (ROGÉRIO DE FIGUEIRÔA) – GENTE DE GUERRA QUE FOI À
INDIA NO SÉCULO XVI. Lisboa. 1929. Obra com alguns traços a lápis, feitas por António de Souza-Brandão. FERREIRA (J. A. PINTO) – O
GABINETE DE HISTÓRIA DA CIDADE DO PORTO. Separata do «Boletim Cultural» da Câmara Municipal do Porto. Ilustrada anegro nas páginas
do texto e em separado. Obra com assinatura de posse da família Brandão na folha do rosto. Exemplares com sinais de manuseamento em razoável
estado de conservação. Obras da biblioteca de António de Souza-Brandão. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 50 €

CATÁLOGO DA FABRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS 1424

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 €

GALVÃO (HENRIQUE); CRUZ (FREITAS) & MONTÊS (ANTÓNIO) – A CAÇA NO
IMPÉRIO PORTUGUÊS 1425

Editorial “O Primeiro de Janeiro” – Pôrto. [1943-1945]. DOIS VOLUMES. In-fólio de II-638-II páginas com numeração corrida. E. Obra das mais
importantes da bibliografia cinegética Portuguesa Continental e Africana, numa excelente edição ilustrada com centenas de fotogravuras a negro e a
cores, em folhas á parte e nas páginas de texto. Encadernações de capas rígidas, revestidas a tela em tons de verde, com ferros gravados a ouro e
a seco nas lombadas e pastas, conservando as capas de brochura. Exemplares com ínfimos picos de oxidação. RAROS E PROCURADOS.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23530
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HISTÓRIA DA LITERATURA PORTUGUESA ILUSTRADA 1426

Publicada sob a Direcção de Albino Forjaz de Sampaio. Aillaud e Bertrand. Paris-Lisboa. [e Livraria Fernando Machado. Porto]. 1929-1930-1932 e
1942. {QUATRO VOLUMES}. In-fólio de IV-387-I, IV-386-II, IV-378-II e IV-353-III págs. E. Obra monumental, única no seu género entre nós,
primorosamente impressa sobre papel couché e enriquecida com centenas de excelentes ilustrações, muitas das quais impressas em separado e
algumas a cores, reproduzindo retractos, portadas e gravuras de livros antigos e modernos, originais autógrafos, etc. Teve como colaboradores
nomes ilustres como os de Afonso Lopes Vieira, Fidelino de Figueiredo, Fortunato de Almeida, Lopes de Mendonça, J. Joaquim Nunes, Leite de
Vasconcelos, Moses Bensabat Amzalak, Reynaldo dos Santos, J. Maria Rodrigues, António Baião, Hernâni Cidade, Henrique de Campos Ferreira
Lima, Sousa Costa, Vitorino Nemésio, Costa Pimpão, Bruno Carreiro, Prado Coelho, João de Barros, Damião Peres, etc. O QUARTO VOLUME, O
MAIS RARO E PROCURADO, REFERE-SE À HISTÓRIA DA LITERATURA PORTUGUESA DOS SÉCULOS XIX E XX. Encadernações editoriais
de capas rígidas em tons de verde, com dizeres a ouro seco nas lombadas, pastas da frente e gravações decorativas em ambas as pastas.
Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais acentuadas. INVULGARES E PROCURADOS DESTA OBRA COMPLETA.

Base Licitação: 75 €

ALBUM DE COSTUMES PORTUGUEZES 1427

CINCUENTA CHROMOS. COPIAS DE AGUARELLAS ORIGINAES de Alfredo Roque Gameiro, Columbano Bordallo Pinheiro, Condeixa, Malhôa,
Manuel de Macedo, Rapfael Bordallo Pinheiro e outros. Com artigos descritivos de Fialho d’ Almeida, Julio Cesar Machado, Manuel Pinheiro
Chagas, Ramalho Ortigão e Xavier da Cunha. Lisboa. David Corazzi – Editor. Typographia Horas Românticas. Lisboa. 1888. In-fólio de IV-[50 folhas
de texto sem numeração]-[50 cromolitografias]. E. Obra invulgar e de grande interesse artístico e etnográfico com 50 cromolitografias às cores,
representando os trajos e tipos característicos de todo o país, ilhas e das ex-colónias portuguesas. As páginas do texto que acompanham as
cromolitografias são decoradas com artísticas molduras compostas de finas vinhetas impressas a várias cores. Luxuosa e esmerada publicação,
impressa em papel de qualidade. Alguns dos tipos apresentados são: “O Trapeiro de Lisboa”; “O Ferro-Velho”; “A Padeira de Avintes”; “Camponeza
de Traz-os-Montes”; “A Peixeira de Lisboa”; “O Campino do Ribatejo”; “O Aguadeiro”; “A Varina da Murtosa”; “O Pastor Serrano”; “Moça de Lavoura”;
“O Varino”; “ O Azeiteiro”; “A Banheira”; “Um Sova Africano”; “A Vareira (Porto)”; “O Remador das Galeotas”; “O Aguadeiro Alentejano”; “Camponesa
de Vianna-do-Castelo”; “Costume dos Suburbios de Braga”; “Camponeza dos Arredores de Coimbra”; “Pastora de Barroso”; entre muitos outros.
Encadernação editorial de capas rígidas em inteira de percalina, com dizeres a ouro na lombada e decorada em ambas as pastas, ligeiramente
manchadas. Exemplar com assinatura de posse a grafite na página do anterrosto, apresentando ligeiras manchas de oxidação, com mais incidência
nas folhas dos textos que acompanham as cromolitografias. INVULGAR E VALIOSO EXEMPLAR.

Base Licitação: 100 €

CONJUNTO DE CANETAS PARKER 1428

Em metal dourado de marca Parker, modelo “Sonnet I”, trabalho francês dos anos 90. Conjunto constituído por caneta de tinta permanente e
esferográfica. Corpos de formato cilíndrico em metal dourado, decorados por caneladuras verticais lisas e estriadas, formando um padrão
geométrico repetitivo, encimados por clipes recortados e dourados. Inscrições incisas nos bordos das tampas [Parker Sonnet I - France] e
inscrições possessórias datadas. Estojo original em matéria sintética tons de cinza com inscrição a dourado [Parker], forrado interiormente a veludo
e tecido com inscrição ao centro [Parker] e livro de instruções e de bom funcionamento. Sinais de uso.
Dim: 13,2 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim:13,3 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 30 €

ÁLBUM DE BILHETES-POSTAIS HUMORÍTICOS 1429

Álbum de pequenas dimensões, em forma de livro de capas cartonadas, trabalho português do século XX. Interior com trinta (50) folhas de cartolina
de tons negros, com sistema de abertura para colocação de postais. Este curioso conjunto é constituído por {CEM BILHETES-POSTAIS} ilustrados
às cores e um a preto e branco, na sua maioria circulados e com inscrições de textos na parte frontal, trabalhos do início do século XX. Sinais de uso
e aparentemente em bom estado de conservação. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23476
https://serralvesantiguidades.com/lote/23504
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CAMILLO CASTELLO BRANCO – {DUAS OBRAS} 1430

A MULHER FATAL. SEGUNDA EDIÇÃO. REVISTA E EMENDADA PELO AUCTOR. Lisboa. Livraria de Campos Junior – Editor. S/d. [1870]. In-8º
de 265-III págs. E. São muito raros os exemplares desta segunda edição, revista e emendada pelo autor. Frontispício e verso do anterrosto
impressos a verde e vermelho. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco, um pouco cansada na lombada.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, apresentando alguns restauros na parte inferior, junto à lombada nas primeiras páginas e uma
falta de papel no canto inferior, sem prejudicar o texto. RARO EXEMPLAR.
SENTIMENTALISMO E HISTORIA. 3.ª EDIÇÃO, CONFORME A 2.ª REVISTA PELO AUCTOR. Porto. Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores.
1897. In-8º de 286 págs. E. Ilustrada com um retrato de Camilo de página inteira na folha do anterrosto. Encadernação de capas rígidas, com
lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, algumas mais acentuadas. BELO CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

CORREIA (JOÃO DE ARAÚJO) – SEM MÉTODO 1431

Notas Sertanejas. Edição do autor. Imprensa do Douro. Régua. 1938. In-8º de XIV-242-II págs. B. Primeira edição, deste segundo livro de João de
Araújo Correia, impresso em papel de qualidade e encorpado. Capa da brochura de Octávio Sérgio. Prefácio do Dr. Vergílio Correia. Obra valorizada
com uma das pouco vulgares dedicatórias do autor na folha da guarda, assinada e datada. Capa de brochura ligeiramente cansada. Miolo bem
conservado. RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 15 €

PAPINIANO CARLOS – {DUAS OBRAS} 1432

ESTRADA NOVA. Caderno de Poemas de (...). Edição do Autor. Depositária: Livraria Progredior, Editora. Porto. [1946]. In-4º peq.de 47-I págs. B.
Primeira e invulgar edição, deste caderno de poemas de Papiniano Carlos, com a capa de brochura ilustrada por Júlio Pomar. Obra na época
muito bem acolhida pelo público, mas rapidamente apreendida pela PIDE, devido à inspiração social e democrática do autor. Caderno de poemas
com duas dedicatórias do autor ao pintor Pedro Olaio, uma na folha do anterrosto e outra num cartão de visitas, colado no verso da capa de
brochura da frente, assinadas e datadas. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando as capas de brochura com alguma sujidade e
amarelecidas. MUITO INVULGAR.
AS FLORESTAS E OS VENTOS.CONTOS E POEMAS. Edição do Autor. Distribuições – SEN – Porto. 1952. In-4º peq.de 74-VI págs. B. Primeira e
rara edição, destes contos e poemas de Papiniano Carlos, impresso em papel de linho, com uma tiragem especial de 20 exemplares, ilustrado com
um retrato do autor, assinado por baixo e numerado, sendo este o número [17]. Estes contos e poemas contêm uma dedicatória do autor ao pintor
Pedro Olaio, assinada e datada. Obra que também foi apreendida pela PIDE, no ano de 1953. Exemplar com as capas de brochura com manchas
acentuadas de oxidação. Miolo bem conservado. RARA.

Base Licitação: 20 €

ROTEIRO DA VIAGEM DE VASCO DA GAMA EM MDCCCXCVII 1433

SEGUNDA EDIÇÃO CORRECTA E AUGMENTADA DE ALGUMAS OBSERVAÇÕES PRINCIPALMENTE PHILOLOGICAS POR A. HERCULANO E
O BARÃO DO CASTELLO DE PAIVA. Lisboa. Imprensa Nacional. MDCCCLXI [1861]. In-8º gr.de XLIII-I-180-II págs. E. Segunda e rara edição,
ilustrada com um retrato oval litográfico de “Vasco da Gama”, um “Fac-símile da letra do Manuscripto, com a assignatura de Fernam Lopes de
Castanheda”, em folha desdobrável, um retrato oval do “Rei D. Manuel I”, tirado de uma das portadas dos livros de Leitura Nova e no fim do volume
uma “Carta demonstrativa da Viagem que em Descobrimento da India fez Vasco da Gama em 1497”, em folha desdobrável. Um dos mais
importantes documentos sobre a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. A obra é tradicionalmente atribuída a “Álvaro Velho”, segundo José
dos Santos (Catálogo da Livraria Azevedo-Samodães, Nº 2911); (Inocêncio, Volume 1, página Nº 52); (Dicionário de História de Portugal, volume 6,
página Nº 265). Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando
uma dedicatória de oferta na folha da guarda. Carta demonstrativa da Viagem que em Descobrimento da Índia fez Vasco da Gama em 1497, com
um corte, junto à lombada, sem afectar a carta. POUCO VULGAR E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 35 €

OLIVEIRA (ANTÓNIO CORRÊA D?) – JÚLIO DENIZ 1434

POEMA. ANTONIO • CORRÊA • D´OLIVEIRA O • LEU NA • ROMAGEM • DE • AGRAMONTE EM • 14 • DE • NOVEMBRO • DE • 1939. Edições
Marânus. Empresa Industrial Gráfica do Pôrto, Lda. Pôrto. MCMXXXIX [1939]. In-4º de 15-I págs. B. Versos lidos junto do seu túmulo, publicados em
separata do «Boletim Cultural» da Câmara Municipal do Porto. Exemplar bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23536
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COLOMBIER (PIERRE DU) – HISTÓRIA DA ARTE 1435

TRADUÇÃO DE FERNANDO DE PAMPLONA. 1947. Livraria Tavares Martins – Porto. 1947.in-4º peq.de. 482-II págs. E. Edição graficamente
cuidada, profusamente ilustrada a negro e às cores nas páginas do texto e em separado, apresentando ainda diversos mapas impressos em folhas
desdobráveis. Bela encadernação de capas rígidas a inteira de pele, com ferros gravados a ouro seco na lombada, conservando as capas da
brochura. Dourado a ouro fino à cabeça. Exemplar com ligeiros picos e manchas de oxidação ocasionais. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 25 €

PAMPLONA (FERNANDO DE) – UM SÉCULO DE PINTURA E ESCULTURA EM
PORTUGAL (1830 - 1930) 1436

2.ª Edição. 1943. Livraria Tavares Martins – Pôrto. 1943. In-4º de 416-VIII págs. E. Magnifica edição de muita cuidada realização gráfica, em papel
de qualidade, profusamente ilustrada a cores e a preto e branco com numerosas estampas nas páginas do texto e em separado, reproduzindo o que
de mais notável produziram os nossos artistas, a pintura e a escultura ao longo de um século de actividade. Bela encadernação de capas rígidas a
inteira de pele, com ferros gravados a ouro seco na lombada, conservando as capas da brochura. Dourado a ouro fino à cabeça. Exemplar com
algumas manchas de humidade, algumas muito mais acentuadas. PROCURADA E VALIOSA.

Base Licitação: 35 €

COLECÇÃO DE OPÚSCULOS HERÁLDICOS / GENEALÓGICOS 1437

Caixa em forma de livro, com estrutura em cartão rígido em tons de bordeaux, decorado na lombada com ferros decorativos e filetes a ouro e na
pasta da frente somente com filetes a ouro. Caixa com sistema de abertura descendente e ascendente, junto à lombada para a entrada das diversas
espécies que em seguida mencionamos. Colecção constituída por mais de {VINTE E DOIS EXEMPLARES EM BROCHURA}, no qual vamos
descrever os seguintes autores e títulos: DENIZ DE RAMOS – OS PRIMEIROS SENHORES DA ÁGUEDA. Da Emínio ao Casal de Lausato.
Edições municipais «Lugar da Memoria». Câmara Municipal de Águeda. [1985]. Série Textos Históricos. Ilustrado. OLIVEIRA (ROBERTO VAZ DE)
– ANTOLOGIA AVEIRENSE : DR. ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR CARDOSO. Separata da Revista “Aveiro e o seu Distrito”. 1970. Edição
ilustrada a negro nas folhas do texto. Obra com dedicatória do autor na folha do rosto. FALCÃO (ARMANDO DE SACADURA) – CABRAIS DA
FREGUESIA DE NABAIS, TERMO DE GOUVEIA. Subsídios Genealógicos. Separata da Revista «Beira Alta». Viseu. 1970. Edição ilustrada a negro
em folhas separadas do texto. MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – SÁS : SUBSÍDIOS PARA UMA GENEALOGIA. Separata
do «Boletim de Trabalhos Históricos». Guimarães. 1981. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, também
autor de diversos livros de genealogia e heráldica.
Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão na folha do anterrosto, assinada e datada. MONTEIRO
(FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – SÁS : SUBSÍDIOS PARA UMA GENEALOGIA. II. A prepósito da «Refutação Crítica» do Senhor
Marquês de Abrantes. Guimarães. 1985. Separata do «Boletim de Trabalhos Históricos». Exemplar com dedicatória do autor ao Exmo. Senhor
António de Sousa Brandão na folha do rosto, assinada e datada. REPRESENTAÇÃO DOS MARQUESES DE GOUVÊA E DUQUES DE AVEIRO.
2.ª Edição, anotada, Livraria Portugália. Lisboa. 1942. DIAS (BASÍLIO DE SOUSA) – DESENCONTRO DE JOAQUIM DE ARAÚJO COM OS SEUS
CONTERRÂNEOS. Separata de Confluência. Penafiel. 1984.Ilustrada. Exemplar com dedicatória do autor ao colega António de Sousa Brandão na
folha do rosto. METELLO (MANUEL ARNAO) – A FAMÍLIA FERIN EM PORTUGAL. «MAIS DE UM SECULO DE TRADIÇÃO LIVREIRA». Separata
do Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. Braga. 1976. Ilustrada. FRANCO (LUÍS F. FARINHA) – OS ARQUIVOS PAROQUIAIS.
Considerações acerca do estado em que se encontram (breves exemplos), e urgência de os salvar e de se proceder à sua inventariação. Separata
das Actas do V Encontro do Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas Portugueses. Braga. 1977. Obra com alguns traços e anotações a lápis,
feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. AMORIM (NORBERTA BETTENCOURT) –
EXPLORAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTOS PAROQUIAIS E RECONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIAS. Guimarães. 1982. Obra com alguns traços e
anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão. BORGES (JOSÉ GUILHERME GALVÃO) – OS CAMÕES FLAVIENSES. Separata da
revista «Armas e Troféus». Lisboa. 1978. MONTEIRO (ISILDA BRAGA DA COSTA) – OS RENDEIROS DO MOSTEIRO DE PEDROSO (1604 -
1721). Tipo Social. Separata do volume VI da Revista de Ciências Históricas da Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto. 1991.
Ilustrada. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão.
COUTINHO (B. XAVIER) – A PREPÓSITO DO CASTELO DE GAIA – UM PROBLEMA DE TOPONÍMIA NACIONAL: “CALE”, “PORTUS” E
“PORTUCALE”. Separata da revista Gaia. Vila Nova de Gaia. 1984. SILVA (FRANCISCO RIBEIRO DA) – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO
CONDADO DA FEIRA NO SÉCULO XVII. Separata do volume IV da Revista de Ciências Históricas da Universidade Portucalense Infante D.
Henrique. Porto. 1989. SOUSA-BRANDÃO (V.) – AS BARREIRAS (OU DEPÓSITOS DE KAOLINO) DOS CONCELHOS DA FEIRA E OVAR.
Separata da «Revista de Chimica Pura e Aplicada». Porto. 1914. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. CARVALHO (GASPAR
SOARES DE) – SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DAS FORMAÇÕES GEOLÓGICAS DO DISTRITO DE AVEIRO. Separata do Vol. XII do Arquivo do
Distrito de Aveiro. Coimbra. 1946. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. NEVES (FRANCISCO FERREIRA) – LIVRO DOS
ACORDOS DA CÂMARA DE AVEIRO DE 1580. Subsidio para o Estudo da Vida Municipal e Nacional Portuguesa no século XVI. Edição da
Câmara Municipal de Aveiro. 1971. NEVES (FRANCISCO FERREIRA) – A CASA E MORGADO DA OLIVEIRINHA NOS CONCELHOS DE EIXO E
AVEIRO. Separata do Vol. XXXIV do Arquivo do Distrito de Aveiro. Aveiro. 1968. GUERRA (RUI MOREIRA DE SÁ E) – ESTUDOS HISTÓRICOS E
GENEALÓGICOS. Braga. 1974. Obra com alguns traços e anotações a lápis e a tinta permanente, feitas por António de Souza-Brandão. FREITAS
(EUGÉNIO DE ANDREA DA CUNHA E) & (OUTROS) – ESTUDOS HISTÓRICOS E GENEALÓGICOS. Braga. 1974. In-4º de 136 páginas. Edição
profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto e em separado. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-
Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar com dedicatória do autor ao Sr. F. de Sousa Brandão na folha do
anterrosto, assinada e datada. CLODE (ENG.º LUIZ PETER) – GENEALOGIA DA FAMÍLIA CABRAL. Funchal. 1968. Edição ilustrada a negro e às
cores em folhas separadas do texto. MOREIRA (DOMINGOS A.) – PROBLEMÁTICA LINGUÍSTICA DO TOPÓNIMO “BRANTÃES” (SERMONDE-
GAIA). Separata da revista Gaia. Vila Nova de Gaia. 1984. Exemplares com sinais de manuseamento em razoável estado de conservação. Obras
da biblioteca de António de Souza-Brandão. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 50 €
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MATOS (ALFREDO CAMPOS) – EÇA DE QUEIROZ ● FOTOBIOGRAFIA 1438

VIDA E OBRA. Design gráfico de José Ferrão. Coordenação editorial de Laura Mateus Fonseca. © Editorial Caminho. 2007. In-4º de 430 págs. E.
Primeira edição, desta importante fotobiografia de Eça de Queiroz, impressa em papel de excelente qualidade e de muita apurada execução
gráfica, profusamente ilustrado às cores e a negro nas páginas do texto e algumas em separado. A obra alicerça-se numa ordenação cronológica,
com capítulos temáticos específicos que enriquecem a informação que se pretende transmitir: as viagens, as relações com os editores, elementos
autobiográficos, as dissimulações, o drama do dinheiro, o drama da doença, o casamento, o retrato que dele fizeram os contemporâneos, os
prazeres da mesa, a vida diplomática, etc. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons azuis, com dizeres a prateado, com
sobrecapas de protecção policromadas. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

ARTESANATO DA REGIÃO NORTE 1439

[TRADITION AND CONTEMPORARY CRAFTS IN NORTHEN PORTUGAL]. CATÁLOGO [CATALOGUE]. 2.ª Edição. Porto. 1991. Instituto de
Emprego e Formação Profissional | Delegação Regional do Norte | Núcleo de Apoio ao Artesanato. In-4º de 406 págs. E. Segunda edição, desta
excelente obra de Artesanato da Região do Norte, impressa em papel de qualidade e encorpado, de cuidada execução gráfica, profusamente
ilustrada às cores nas páginas do texto e em separado, com exemplares do vastíssimo artesanato da região Norte de Portugal. Edição elaborada
sob a responsabilidade do Dr. António Teixeira de Sousa e da Dr.ª Maria Teresa Themudo Campos. Obra com pequena assinatura de posse na
folha do rosto. Encadernação editorial de capas rígidas, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR DE
ARTESANATO PORTUGUÊS.

Base Licitação: 10 €

D. JOSE I : ALVARÁ PARA AMPLIAR O NUMERO DE PROFESSORES DAS
ESCOLAS MENORES 1440

ALVARÁ DO SÉCULO XVIII, AMPLIANDO OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE MENORES, COM UM «SUPPLEMENTO AO MAPPA DOS
PROFESSORES, E MESTRES DAS ESCOLAS MENORES». Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 11 de Novembro de 1773. José de Almeida
da Silva (Marquês de Pombal). In-4º da página 248/251, numeradas manualmente - ou de 8 páginas não numeradas. E. Obra com o ex-libris do
poeta Joaquim Pessoa no verso capa da frente. Encadernação recente, de capas rígidas, com dizeres a ouro na lombada em pele, executada pela
«Invicta Livro - Porto». Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

BIBLIA SACRA VULGATÆ EDITIONIS SIXTI V. & CLEM. VIII. PONT. MAX.
Auctoritate recognita, NOTIS CHRONOLOGICIS, HISTORICIS, ET
GEOGRAPHICIS, ILLUSTRATA, Juxta Editionem Parisiensem ANTONII VITRÉ.
Nunc denuò revisa, ET OPTIMIS EXEMPLARIBUS ADAPTATA, CUM INDIC

1441

VENETIIS, Apud NICOLAUM PEZZANA. CI? I? CC LXV [1765]. C?UM PRIVILEGIO EXCELLENTISSIMI SENATUS. In-4º gr.de XVIII-1008-LXIV
págs. E.
Bela edição do século XVIII, com texto em latim, impressa em folhas de duas colunas, com [uma] gravura de página inteira na folha do anterrosto e
profusamente ilustrado com [vinte e quatro] xilogravuras a negro intercalas nas folhas do texto e de página inteira, com diversificados motivos
religiosos
Frontispício impresso a vermelho e negro, ornado com uma vinheta na parte inferior alusiva ao tema. Encadernação da época a inteira de carneira,
decorada com nervuras e ferros decorativos a ouro seco na lombada. Corte das folhas carminadas. Exemplar com algumas manchas de oxidação
na parte inferior, junto ao corte das páginas, com mais incidência no início e no fim do volume, apresentando alguns vestígios de traça que não
afectam o texto, pequenos cortes e outros possíveis defeitos que não foram detectados. INTERESSANTE BÍBLIA SETECENTISTA.

Base Licitação: 50 €

VALENTE (VASCO) – CERÂMICA ARTÍSTICA PORTUENSE DOS SÉCULOS XVIII
E XIX 1442

Livraria Fernando Machado. Porto. S/d. In-4º gr.de 243-III págs. B. Trabalho dos mais conceituados da nossa bibliografia artística, amplamente
desenvolvido e largamente ilustrado com cuidadas reproduções de retractos, documentos e peças de cerâmica, tudo em folhas de papel couché,
além de fac-símiles de numerosíssimas marcas de fábricas e artistas. Exemplar com algumas manchas de humidade, algumas mais acentuadas.
POUCO VULGAR E PROCURADO.

Base Licitação: 25 €
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SIMÕES (J. M. DOS SANTOS) – AZULEJARIA EM PORTUGAL NO SÉCULO XVIII 1443

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1979 In-4º gr.de XIV-II-535-I págs. E. Último volume da colecção «Corpos da Azulejaria Portuguesa ★ ★ ★
★★», numa bela edição impressa em papel de qualidade, ilustrada com imensas estampas a cores e na sua maioria a negro em folhas separadas
do texto. Obra publicada postumamente, foi revista e preparada por Flávio Gonçalves. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tela de
tons brancos, gravada a azul na lombada e pasta da frente, com sobrecapa de protecção policromada. Sobrecapas de protecção bastante cansadas,
apresentando alguns restauros, picos e manchas de oxidação. Miolo bem conservado. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

ANDRADE (EUGÉNIO DE) – DAQUI HOUVE NOME PORTUGAL 1444

Antologia de verso e prosa sobre o Porto organizada e prefaciada por Eugénio de Andrade. Selecção artística e direcção gráfica de Armando Alves.
Edições Asa, com o patrocínio do BPI. S/d. In-4º gr.de 352-CXLIII págs. E. Primorosa e belíssima edição de uma obra já clássica da bibliografia
portuense, impressa em excelente papel e de muito cuidada realização gráfica, com reproduções de 20 pinturas a cores com motivos do Porto e 99
fotografias todas com interessantíssimos aspectos da cidade Portuense. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela de tons castanhos,
com sobrecapa e caixa de protecção ilustrada, reprodução de uma aguarela de António Cruz. Exemplar em excelente estado de conservação. BELO
EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

CATÁLOGO DA FABRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS 1445

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 €

SMITH (ROBERT C.) – A TALHA EM PORTUGAL 1446

Livros Horizonte. [Oficinas Gráficas da Editorial Minerva]. Lisboa.1963. In-fólio de 198-II páginas e {148 páginas com estampas}. E. Obra
fundamental para o estudo da talha gótica, renascentista, barroca e rococó em Portugal, com interessantes ilustrações acores e na sua maioria a
preto e branco no texto e em separado. Trata-se, sem dúvida, de uma das obras mais procuradas do autor e uma das mais invulgares.
Encadernação de capas rígidas, com gravações e inscrições a ouro seco na lombada em pele e na pasta da frente, conservando as capas de
brochura do tomo I. Bem conservado. RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €

SANTOS (REYNALDO DOS) & QUILHÓ (IRENE) – OURIVESARIA PORTUGUESA
NAS COLECÇÕES PARTICULARES 1447

Lisboa. Edição dos autores. 1959-1960. DOIS VOLUMES. In-fólio de 112-VI e 130-VI págs. E. Primeira edição, desta excelente obra sobre a
ourivesaria portuguesa antiga, da maior utilidade para coleccionadores, antiquários e bibliófilos. Edição limitada a 1150 exemplares, logo esgotada e
agora bastante valorizada. Obra profusamente ilustrada com dezenas de reproduções das mais belas peças de ourivesaria portuguesa e as
respectivas punções dos séculos XV a XIX. Encadernações cartonadas, com sobrecapas de protecção policromadas, ligeiramente cansadas. Bem
conservados, apresentando levíssimos picos de oxidação. RAROS E INVULGARES EXEMPLARES.

Base Licitação: 75 €

GUIMARÃES (ALFREDO) – MOBILIÁRIO DO PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA 1448

Lisboa. Livraria Sá da Costa - Editora. MCMXLIX. In-fólio de 129-III págs. B. Primeira edição, desta luxuosa obra, impressa em papel de superior
qualidade e encorpado, com dezenas de estampas fotográficas na sua maioria em folhas separadas do texto, com desenhos de Joaquim Teixeira e
fotografias de Alvão, que reproduzem peças de mobiliário, pormenores de cada uma delas e retractos dos últimos Reis de Portugal. Exemplar com
alguns picos e manchas de oxidação ocasionais. Capas de brochura ligeiramente cansadas. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23486
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SANDÃO (ARTHUR DE) – O MÓVEL PINTADO EM PORTUGAL 1449

[Livraria Civilização. Companhia Editora do Minho. Barcelos. 1966]. In-4ºde 249-V págs. E. Importantíssimo subsídio para o estudo do mobiliário
português antigo, da autoria de Arthur de Sandão, profundo conhecedor da matéria tratada, coleccionador distinto e ao tempo director do Museu
Municipal de Viana do Castelo. A obra, de assunto inédito em Portugal ou pela primeira vez tratado em tão grande profundidade, apresenta-se numa
muito bela e luxuosa edição orientada graficamente por Espiga Pinto, impressa em papel de excelente qualidade e largamente ilustrada com
perfeitíssimas reproduções fotográficas a negro e às cores, nas páginas do texto, outras em separado e coladas nas páginas do texto e ainda outras
impressas em página inteira, de muitos dos mais representativos e belos exemplares de móveis pintados portugueses. Fotografias que foram
executadas por Abreu Nunes, Teófilo Rego, Tavares da Fonseca e outros. Resumos em francês, inglês e alemão. {PRIMEIRA EDIÇÃO}, desde logo
esgotada, com uma tiragem vulgar de 1000 exemplares, numerados e assinados pelo autor, sendo este o [Nº 149]. Encadernação editorial de capas
rígidas a inteira de carneira, revestida da sobrecapa editorial policromada e caixa de protecção. Bem conservado. EDIÇÃO POUCO VULGAR E
RARA.

Base Licitação: 50 €

DUAS CANETAS DE COLECÇÃO 1450

“INVULGAR CANETA ESFEROGRÁFICA • ISQUEIRO” – Esferográfica • Isqueiro de fabrico americano, trabalho dos anos 50/60. Corpo de formato
cilíndrico, em cobre, latão e matéria sintética, dividido em cinco partes. Parte central em cobre, lisa e com círculos em relevo, tipo sem-fim para fixar
as duas tampas. Esferográfica em matéria sintética de tons azuis, com sistema de enroscar, aplicada no topo inferior da cavidade da parte central.
Isqueiro a gasolina em latão com os acessórios necessários para chama, aplicado no topo superior da cavidade da parte central. Tampa superior em
latão, decorado com círculos incisos e a inscrição no clip [USA]. Tampa inferior em latão revestida a matéria sintética de tons negros. Sinais de uso
e em bom estado de conservação. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 13 cm
“LAPISEIRA PORTA-MINAS • BORGES PORTS” – Curiosa lapiseira publicitária, de fabrico inglês, trabalho dos anos 60/70. Corpo de formato
sextavado, em metal prateado, com ponteira giratória de formato cónico e parte superior que dá aperto ao clip de formato circular, tendo no topo um
cabochão encastoado, em vidro lapidado de tons amarelos. Num dos lados do corpo sextavado a inscrição [BORGES PORTS]. Na ponteira giratória
a inscrição [Made in England Wlead]. Sinais de uso. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 10,3 cm

Base Licitação: 20 €

A CIDADE DO PORTO NA OBRA DO FOTÓGRAFO ALVÃO. 1872:1946 1451

Edição da Fotografia Alvão. Porto. 1984. In- {4º} ou oblongo de XII páginas +155 estampas fotográficas numeradas + 6 vistas panorâmicas
desdobráveis inumeradas e um mapa em folha dupla. E. Álbum de excelente qualidade gráfica, reproduzindo 155 magníficas fotografias, quase
todas do grande fotógrafo portuense, mostrando aspectos já desaparecidos da cidade invicta. No fim vem um mapa do centro da cidade, em folha
dupla, assinalando os locais de tomada de vista das fotografias, identificadas pelo número de página. No seu interior vem um grupo de estampas
fotográficas desdobráveis, representando vistas panorâmicas da Cidade do Porto, Vila Nova de Gaia e Rio Douro. Encadernação editorial ilustrada
com uma vista geral da cidade. Exemplar com leves picos de oxidação. RARO.

Base Licitação: 30 €

BERNARDO FERRÃO – {CATÁLOGO & ROTEIRO} 1452

EXPOSIÇÃO DE AMBIENTES PORTUGUESES DOS SÉCULOS XVI A XIX. [CATÁLOGO]. Museu Nacional de Soares dos Reis. Porto, 24 de Maio
a 15 de Junho de 1969. In-8º de XXIV-256-II páginas + 70 folhas ilustradas. B. Comissão Distrital do Porto do Movimento Nacional Feminino.
Exemplar profusamente ilustrado às cores e a negro, em folhas separadas do texto e de página inteira.
EXPOSIÇÃO DE AMBIENTES PORTUGUESES DOS SÉCULOS XVI A XIX. [ROTEIRO]. Museu Nacional de Soares dos Reis. Porto, 24 de Maio a
15 de Junho de 1969. In-8º de 78-II páginas + 6 folhas ilustradas. B. Comissão Distrital do Porto do Movimento Nacional Feminino. Ilustrado com XII
fotografias, apresentando as doze salas da respectiva exposição realizada no Museu Soares dos Reis. Bem conservados. CONJUNTO POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 15 €

EDIFÍCIOS DO PORTO EM 1833 • ÁLBUM DE DESENHOS DE JOAQUIM
CARDOSO VITÓRIA VILANOVA 1453

Manuscrito 1479. Biblioteca Pública Municipal do Porto. 1987. In-4º peq.de 21-II páginas + 102 desenhos litografados em caixa cartonada. Edição
fac-similada, conforme a original de 1833 e que se encontra preservada na Biblioteca Pública Municipal do Porto, com introdução de Luís Cabral e a
direcção gráfica de Armando Alves. Tiragem limitada a 1000 exemplares, numerados e assinados por Luís Cabral, sendo este o número [173].
Álbum que constitui uma fonte indispensável para conhecer a fisionomia das “Casas Nobres”, que existiam no Porto em 1833, com 102 desenhos
litografados em papel encorpado, soltos, numerados e a respectiva designação. Caixa cartonada de formato quadrangular, revestida a tecido em
tons de cinza, com dizeres na lombada e na pasta de abertura da frente. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €
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PASSOS (CARLOS DE) – LEMBRANÇAS DA TERRA 1454

Chronicas historicas escriptas por Carlos de Passos natural desta Cidade do Porto que as achou em manuscriptos, documentos e outras obras
existentes no Archivo e na Bibliotheca Publica Municipal. Porto. Na Casa de J. Pereira da Silva, Livreiro. Anno do Senhor MCMXIX [1919]. In-8º
gr.de 201-VII págs. B. Primeira edição, desta publicação bastante invulgar, ilustrada nas páginas do texto e em separado com gravuras de Marques
Abreu. Obra de grande interesse para a história da cidade do Porto, com os seguintes capítulos: “Palavras d’occasião”; “Os Primitivos Redditos
do Municipio Portuense”; “As portas e arcos da Invicta Medieval”; “Á Senhora do Arco de Sant’Anna”; “Uma historia de mercadores de
roupa feita no seculo XVI”; “Casa dos 24 Mesteres”; “Os christãos novos e o burgo portucalense”; “O rio Douro”; “Motim das Maçarocas”;
“Pedro Ivo”; “Donas de S. Nicolau”; “Despezas da Cidade”; “Feiras e mercados”; “Motim do papel sellado”; “Francisco d’Almada — o grande
corregedor”; “Recolhimento do Anjo”; “Almotaçaria”; “Convento e Ordem de S. Domingos”; “As procissões da cidade e os cidadãos”;
“Hospital de Santo Antonio”; “Trez litigios entre negociantes e vendedores ambulantes no seculo XIX”. Exemplar com sinais de
manuseamento, apresentando alguns picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura. Capas de brochura um pouco cansadas,
protegidas com papel vegetal. RARA E INVULGAR EDIÇÃO.

Base Licitação: 20 €

LIMA (MATIAS) – ENCADERNADORES PORTUGUESES 1455

(NÓTULAS BIOGRÁFICAS E CRÍTICAS). Porto. 1956. [Livraria Tavares Martins]. In-4º de 216 págs. B. Importante trabalho feito em forma de
dicionário, onde são referenciados cerca de 300 encadernadores portugueses antigos e modernos, reproduzindo 130 modelos de excelentes
encadernações ilustrados a negro nas páginas do texto, além de numerosas marcas de artistas. Capa de brochura de traz com alguma sujidade.
Miolo bem conservado. POUCO VULGAR E ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 35 €

PEREIRA (MANUEL CASTRO) – OS VELHOS ELÉCTRICOS DO PORTO 1456

Editores: José Carvalho Branco – Soc. Editorial Noticias da Beira Douro. Porto.1995. In-4º de 183-I págs. B. Edição original, impressa em papel de
qualidade e de muita apurada execução gráfica, profusamente ilustrado às cores e a negro nas páginas do texto e algumas em separado. Obra com
assinatura de posse na folha da guarda. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

PIMENTEL (JAIME PEREIRA DE SAMPAIO FORJAZ DE SERPA) – LIVRO DE
LINHAGENS 1457

LIVRO DE LINHAGENS. TRAÇOS HISTORICO-GENEALOGICOS DA MINHA FAMILIA, SUAS ASCENDENCIAS E ALLIANÇAS E SUBSIDIOS
PARA A HISTORIA GENEALOGICA D'ALGUMAS FAMILIAS PORTUGUEZAS. TOMO I. Proprietário e Editor, o Autor. Comp. e Imp. Na Typ. A
Vapor de Augusto Costa & Mattos. Braga. MCMXVI [1916]. {UM VOLUME}. In-4º de XXV-I-231-III págs. E. Primeiro edição e primeiro tomo, deste
importante trabalho de genealogia, com pormenorizadas descrições de parentesco, com a falta de três tomos. Ilustrado a negro com um retrato do
autor na folha antes do rosto.
Tiragem limitada a 200 exemplares, assinados pelo autor, sendo este exemplar o número [115]. Obra com dedicatória do autor na folha do
anterrosto á Redacção de “A Liberdade”, 30 • x • 916. Exemplar com imensos traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de
Souza-Brandão, incluindo seis folhas de bloco manuscritas, coladas, junto à lombada, entre a página 158 e 159. Livro da biblioteca de António de
Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco, um pouco cansada na lombada. Capas de brochura
conservadas e restauradas. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
INTERESSANTE OBRA, APESAR DE ESTAR INCOMPLETA.

Base Licitação: 10 €

ALVES (JOAQUIM JAIME B. FERREIRA) – O PORTO NA ÉPOCA DOS ALMADAS 1458

ARQUITECTURA. OBRAS PÚBLICAS. Porto.1988/1990. DOIS VOLUMES. In-4º gr.de LII-701-V páginas de paginação corrida. E. Dissertação de
Doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras do Porto. Trabalho distinguido com o “Prémio João de Almada”, instituído
pela Câmara Municipal do Porto em 1988, para comemorar o bicentenário da morte de João de Almada e Melo. Edição com uma tiragem limitada a
1000 exemplares, ilustrada a negro, na sua maioria em folhas separadas do texto e de página inteira. Primeiro volume com dedicatória do autor na
página do rosto. Encadernações editoriais de capas rígidas, com sobrecapas de protecção policromada. Bem conservados. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €
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https://serralvesantiguidades.com/lote/23467
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CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSIADAS 1459

GRANDE EDIÇÃO ILLUSTRADA REVISTA E PREFACIADA PELO DR. SOUSA VITERBO. Lisboa. Empreza da Historia de Portugal. MDCCCC
[1800]. In-4º gr.de LXXX-II-558 págs. E. Estimada edição, aonde transcreve integralmente os dez cantos deste sublime épico composto em finais do
século XVI, pelo maior vulto literário da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões, valorizado pela revisão e prefação do erudito Dr. Sousa Viterbo,
ilustre camonianista.
Obra enriquecida com numerosas estampas a preto e branco nas páginas do texto e em separado, reproduzindo diversos trabalhos dos artistas
Roque Gameiro e Manuel de Macedo. Livro com assinatura de posse na folha da guarda. Encadernação de capas rígidas, com lombada e cantos
em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplar com alguns picos de oxidação generalizados. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

CASTELO BRANCO (CAMILO) – AMOR DE PERDIÇÃO 1460

(MEMÓRIAS DUMA FAMÍLIA). Reprodução fac-similada do manuscrito, em confronto com a edição crítica, segundo plano organizado e executado
sob a direcção de Maximiano de Carvalho e Silva (...). Estudo prévio histórico-literário de Aníbal Pinto de Castro. 1983. Real Gabinete Português de
Leitura - Rio de Janeiro. Lello & Irmão, Editores - Porto. [Oficinas Gráficas de Lello & Irmão-Editores. Porto]. In-fólio de LXXVII-III-645-I págs. E. Bela
edição de características únicas entre as muitas obras que já foram publicadas, porquanto pela primeira vez se dá a conhecer o fac-símile do original
manuscrito do punho do autor, original que se conserva no valioso acervo do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. O manuscrito
vem reproduzido em confronto com o texto da edição crítica, a quinta, datada de 1879. Ilustrado com retrato de Camilo Castelo Branco às cores do
pintor Mário Santos na folha do anterrosto. Encadernação editorial almofadada de capas rígidas, decorada a ouro e filetes vermelhos na lombada e
na pasta da frente. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €

MISSALE ROMANUM 1461

EX DECRETO SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI RESITUTUM, S. PII V. PONT. MAX. JUSSU EDITUM, ET CLEMENTIS VIII. PRIMUM, NUNC
DENUO URBANI PAPÆ OCTAVI AUCTORITATE RECOGNITUM, Et novis Missis ex Indulto Apostolico huc usque concessis auctum. ANTVERPIÆ,
EX ARCHITYPOGRAPHIA PLATINIANA. M. D.CC. LXV [1765]. In-4º de [64]-636-I-CXXXII. E. No mesmo volume inclui diversos apensos de missas
e outros volumes que passamos a descrever os seguintes: MISSA IN FESTO S. HIERONYMI ÆMILIANI CONFESSO RIS, (…). 1769. I-4º de 7-V
págs. & MISSÆ PROPRIÆ SANCTORUM HISPANORUM, (…). S/d. In-4º de 44 págs. & MISSÆ PROPRIÆ SANCTORUM ECCLESIÆ, ET
DIOECESIS PORTUCALENSIS, (…). Portucale, Ex Typographia Antonii Alvarez Ribeiro, Annp Dommini M. DCC. XCIII [1793]. In-4º de 59-I págs.
Edição de esmerado apuro gráfico com texto em latim, impresso em folhas de duas colunas a preto e vermelho, algumas com pautas musicais. Este
interessante Missal vem ornado com duas vinhetas alegórica nas folhas do rosto e {DEZ XILOGRAVURAS} de página inteira em tons de negro com
diversos motivos religiosos, tais como: Anunciação; Natividade; Adoração dos Reis Magos; Crucificação; Ressurreição; Assunção; Pentecoste; Ceia
de Cristo; Julgamento Final, etc.
Encadernação da época a inteira de carneira com pregaria em ambas as pastas e fechos em latão amarelo, com pequenos defeitos e restauros
antigos.
Exemplar com sinais de manuseamento, alguns picos e manchas de oxidação, vestígios de pequenos furos e traços de xilófagos, desde a página
LXXV à página CVI, junto ao corte das folhas frontais, sem prejudicar o texto. Ainda apresentando ainda algumas manchas de humidade
acentuadas, com mais incidência nas últimas páginas e outras possíveis faltas e defeitos. ESTIMADO MISSAL SETECENTISTA.

Base Licitação: 50 €

ROSENTHAL (T. G.) – PAULA REGO 1462

Obra gráfica completa. Cavalo de Ferro. [© Cavalo de Ferro Editores, Lda.]. Lisboa. 2003]. In-fólio de 288 págs. E. Edição luxuosa, impressa em
papel de qualidade e de grande apuro gráfico, profusamente ilustrada a negro e às cores nas páginas do texto e em separado, com centenas de
excelentes reproduções das obras gráficas de Paula Rego. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela de tons vermelhos, com
sobrecapa de protecção policromada. Sobrecapa ligeiramente cansada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23935
https://serralvesantiguidades.com/lote/23499
https://serralvesantiguidades.com/lote/23581
https://serralvesantiguidades.com/lote/23764
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SIMÕES (J. M. DOS SANTOS) – AZULEJARIA NOS AÇORES E NA MADEIRA 1463

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1963. In-4º gr.de XIV-II-385-III págs. E. Volume integrado na colecção «CORPOS DA AZULEJARIA
PORTUGUESA★», deste estudo de grande rigor e qualidade científica sobre os azulejos existentes nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Obra fundamental para o conhecimento e para o estudo da espantosa riqueza artística dos azulejos nas Regiões Autónomas, que contribui para
aprofundar a compreensão deste fenómeno estético e permite a sua integração no conjunto das artes decorativas em Portugal, assim como estudar
a sua evolução.
Primeira edição, impressa em bom papel e ilustrada com muitas dezenas de estampas a negro e às cores em folhas à parte. Encadernação
editorial de capas rígidas, revestidas a tela em tons de verde-claro, gravadas a ouro nas lombadas e pastas da frente, com sobrecapa de protecção.
Sobrecapas de protecção um pouco cansadas, apresentando alguma sujidade, picos e manchas de oxidação. Miolo bem conservado. ESTIMADOS
EXEMPLARES

Base Licitação: 30 €

SILVA (ANTÓNIO LAMBERT PEREIRA DA) – NOBRES CASAS DE PORTUGAL 1464

Livraria Tavares Martins. Porto. S/d. [1958]. {CINCO VOLUMES}. In-fólio de 332, 334, 312, 334 e 196 págs. E. Primeira e raríssima edição, desta
obra que se debruça principalmente sobre os aspectos genealógicos e heráldicos, profusamente ilustrada com fotogravuras coladas no texto.
Proémio do Conde de Campo Bello. Desenhos de José Luís Brandão de Carvalho / Justino F. Pimentel / Fernanda Bizarro. Obra com dedicatória do
autor a António de Souza Brandão, na capa de brochura do fasciculo 1 e com dedicatória de oferta na capa de brochura do fasciculo 21. Livros com
alguns traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e
heráldica. Esta colecção e da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernações de capas rígidas, com cantos e lombada em pele e ferros a
ouro, ligeiramente cansadas. Capas de brochura conservadas. Exemplares com leves picos de oxidação, com muita mais incidência no primeiro
volume, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. COLECÇÃO COMPLETA E EXTREMAMENTE RARA E INVULGAR.

Base Licitação: 200 €

MACEDO (DIOGO DE) – COLUMBANO 1465

Lisboa. Realizações Artis. 1952. In -fólio de 147-CXVII - [ilustrações] - VII-I págs. E. Edição luxuosa e muito cuidadosamente executada, ilustrada
com um conjunto de 117 reproduções de pinturas de Columbano, impressas e preto e a cores, além de outras em separado e coladas nas páginas
de texto. Encadernação editorial a inteira de pele em tons de vermelho, com ferros a ouro seco na lombada e nas pastas, conservando as capas de
brochura. Edição corrente de 1500 exemplares com o número [80]. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 30 €

ESTOJO COM CANETA ESFEROGRÁFICA “MONTBLANC” 1466

Corpo lacado a negro, de marca Montblanc com aplicações em plaque d’Or, modelo Meisterstuck 163 M de fabrico alemão, trabalho dos anos
1990/1999. Corpo de formato cilíndrico, lacado em tons de negro, decorado com faixas e frisos concêntricos em plaque d’Or com tampa amovível,
encimada por clipe recortado. Inscrição incisa no bordo da tampa [Montblanc - Meisterstuck]. Estojo original lacado a negro com inscrição incisa no
canto inferior direito “Montblanc”, forrado interiormente a tecido em tons de cinza e negro com protecção exterior em cartão litografado. Exemplar
com certificado de garantia e livro de instruções de bom funcionamento. Sinais de uso e em óptimo estado de conservação.
Dim: 13,5 cm

Base Licitação: 75 €

COLECÇÃO DE BANDA DESENHADA – TINTIN 1467

A revista dos jovens dos 7 aos 77 anos. Livraria Bertrand. 1979 e 1980. Oitenta (80) revistas encadernadas em {TRÊS VOLUMES}. Volumes com as
seguintes séries e anos: 1º Volume - 12º Ano {Nº 1 ao 26} 19-5-79 a 10-11-1979; 2º Volume - 12º Ano {Nº 27 ao 52} 17-11-1979 a 10-5-1980; 3º
Volume - 13º Ano {Nº 1 ao 28} 17-5-1980 a 21-11-1980. Encadernações de capas rígidas em sintético de tons azuis, com dizeres a ouro nas
lombadas, conservando as capas de brochura. Revistas bem conservadas e aparadas. BELO CONJUNTO DE BANDA DESENHADA.

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23483
https://serralvesantiguidades.com/lote/23547
https://serralvesantiguidades.com/lote/23491
https://serralvesantiguidades.com/lote/23752
https://serralvesantiguidades.com/lote/24551
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SANTOS (REYNALDO DOS) – OITO SÉCULOS DE ARTE PORTUGUESA 1468

HISTÓRIA E ESPÍRITO. Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1970. TRÊS VOLUMES. In-4º gr.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 originais do editor de capas rígidas em tons de bordeaux, com ferros artísticos gravados na lombada e pastas. Bem
conservados. INTERESSANTES E VALIOSOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 75 €

GRAÇA MORAIS : UMA GEOGRAFIA DA ALMA 1469

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 às 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.

Base Licitação: 15 €

CASTRO (FERREIRA DE) – AS MARAVILHAS ARTÍSTICAS DO MUNDO 1470

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 às cores, nas páginas do texto e em separado, reproduzindo as mais
belas obras de arte de todas as épocas e povos. Primeiro volume assinado pelo autor. Belas encadernações editoriais de capas rígidas em inteira de
carneira, artisticamente decorada com ferros a seco e a ouro na lombada e pastas. Exemplares com ínfimos picos de oxidação. BELOS
EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

CONJUNTO DE CANETAS “PARKER” 1471

Corpos em plaque d´or de marca “Parker”, modelo 75 de fabrico francês, trabalhos dos anos 70. Conjunto constituído por uma (1) caneta de tinta
permanente e uma (1) esferográfica. Corpos de formato cilíndrico, decorados com padrão guilhochado, formando um padrão repetitivo, encimados
por clipes recortados. Inscrições incisas nos bordos das tampas [Parker - Made in France]. Caneta de tinta permanente com enchimento por
cartuchos e conversor aerométrico e aparo em ouro de 14k do toque 585/1000. Estojo original forrado exteriormente em tecido em tons de castanho
e interiormente em tecido em tons de bege com inscrição ao centro “Parker”. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 12,7 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 12,6 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 50 €

SIMÕES (J. M. DOS SANTOS) – AZULEJARIA EM PORTUGAL NO SÉCULO XVII 1472

TOMO I – TIPOLOGIA. TOMO II – ELENCO. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1971. DOIS VOLUMES. In-4º gr.de 240 e 309-IV págs. E.
Volumes integrados na colecção «CORPOS DA AZULEJARIA PORTUGUESA ★ ★ ★ ★», a mais importante recolha e estudos dos nossos azulejos
antigos. Primeira edição, profusamente ilustrada a negro e a cores nas paginas do texto e em folhas à parte. Encadernações editorias de capas
rígidas, revestidas a tela de tons encarnados, gravadas a ouro nas lombadas e pastas da frente, com sobrecapas de protecção policromada.
Sobrecapas de protecção um pouco cansadas, apresentando alguma sujidade, picos e manchas de oxidação. Exemplares com alguns picos e
manchas de oxidação. ESTIMADOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23502
https://serralvesantiguidades.com/lote/23473
https://serralvesantiguidades.com/lote/23487
https://serralvesantiguidades.com/lote/23751
https://serralvesantiguidades.com/lote/23485
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COLECÇÃO DE BILHETES-POSTAIS PORTUGUESES 1473

Ilustrados às cores e a preto e branco, constituído por mais de (300) postais do seculo XX. Colecção que vamos dividir por dois grupos. O primeiro
grupo é constituído por {CENTO E QUARENTA BILHETES-POSTAIS}, antigos e valiosos, na sua maioria circulados, do inicio do século XX, até aos
anos 30/40. Postais das seguintes localidades: {Ericeira; Reguengos; Benavente; Setúbal; Mafra; Oeiras; Azambuja; Évora; Elvas; Cascais;
Estoril; Sintra e na sua maioria da cidade de Lisboa}. O segundo grupo é constituído por {CENTO E SESSENTA BILHETES-POSTAIS}, mais
recentes, circulados e não circulados, dos anos 50 até aos anos 80/90. Postais das seguintes localidades: {Batalha; Tomar; Nazaré; Fátima;
Santarém; Évora; Alcobaça; Estoril; Costa da Caparica; Algarve - várias localidades; Sintra; Cascais; Lisboa}. Exemplares em pasta de
arquivo, colocados em separadores plastificados. Sinais de uso e alguns postais com algumas faltas e possíveis defeitos.

Base Licitação: 250 €

ARMANDA PASSOS 1474

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 às 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/24402
https://serralvesantiguidades.com/lote/23489
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