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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 391

Terça, 29 de Junho às 20:00
 

Casa dos Arcos da Boavista
Rua António Aroso, nº65-67
(junto ao parque da cidade)



Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 2 de 244

RELÓGIO DE BOLSO 1

Caixa dupla e facetada em prata francesa com as respectivas marcas de garantia do toque 0,950. Relógio de marca “Domina”, trabalho do séc.
XIX. Tampa do verso decorada com cartela central recortada com enrolamentos vegetalistas e volutas, ladeada por faixa concêntrica guilhochada.
Tampas interiores com as respectivas marcas de garantia da prata e numeração de série incisa [128121]. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração romana a negro, mostrador dos segundos às seis horas e
inscrição “Domina”. A funcionar. Sinais de uso e mostrador com cabelos acentuados e defeitos.
Marcas de garantia da prata francesa – [Poinçons d´Argent - Tardy - pág. 205].

Base Licitação: 25 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 2

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 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: 4,2 gr.
Diâm: 1,3 cm

Base Licitação: 25 €

CRUZEIRO MINIATURA 3

Em granito esculpido, trabalho português do séc. XX. Fuste de formato geométrico com término em capitel, encimado por cruz com Jesus Cristo
crucificado e no verso Virgem em vulto perfeito com as mãos postas em oração, assente sobre plinto em dégradé. Sinais de uso.
Alt: 32,5 cm (Cruzeiro)
Dim: 39 cm (Altura total do cruzeiro com a respectiva base)

Base Licitação: 15 €

ABRE CARTAS E LAPISEIRA DE MINAS 4

“ABRE-CARTAS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de espada com empunhadura recortada e vazada,
decorada com faixas geométricas, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 18,4 gr.
Dim: 5,7x2,5 cm
“LAPISEIRA DE MINAS” – Em prata europeia com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XX. Corpo de formato tubular,
decorado com faixas verticais estriadas e recortadas com trabalho guilhochado. Tampa superior amovível com sistema de roscar com término em
argola de suspensão. Inscrição gravada [JIE - Argent 411]. Sinais de uso e amolgadelas.
Marcas de garantia da prata.
Peso aprox: 11,6 gr.
Dim: 9,5 cm
Nota: Peso total aproximado das duas peças – 30 gr.

Base Licitação: 20 €

ALFINETE DE GRAVATA 5

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Alfinete liso, encimado
por mesa recortada e vazada em forma de flor, cravejada com (1) um diamante em talhe rosa. Sinais de uso.
Contraste: Formiga: Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800, usado 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: 1,2 gr.
Alt: 6,5 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21938
https://serralvesantiguidades.com/lote/22460
https://serralvesantiguidades.com/lote/21906
https://serralvesantiguidades.com/lote/22223
https://serralvesantiguidades.com/lote/22408
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COLECÇÃO DE LITOGRAFIAS E REGISTOS 6

Constituído por três registos e três litografias, representando diversos motivos religiosos, trabalhos emoldurados do séc. XIX-XX. Acompanha esta
colecção uma impressão sobre cobre, representando um tema alusivo a Dom Quixote de la Mancha.
Dim: 19,3x14,2 cm (Registo maior com moldura)
Dim: 17x12,8 cm (Registo menor com moldura)
Dim: 16,8x12,5 cm (Litografia menor com moldura)
Dim: 27,5x22 cm (Litografia maior com moldura)
Dim: 21x28,8 cm (Impressão com moldura)

Base Licitação: 10 €

DECANTER 7

Em cristal moldado, facetado e lapidado, fabrico da Atlantis, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por caneladuras verticais em
dégradé, ladeadas por faixa concêntrica com padrão geométrico com flores estilizadas lapidadas. Rolha em forma de pinha com caneladuras
verticais lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 30,5 cm

Base Licitação: 20 €

PULSEIRA DE SENHORA 8

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por sete pulseiras de formato circular com várias decorações geométricas, fixas
entre si por travessão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 26,3 gr.
Diâm: 7 cm

Base Licitação: 15 €

CRUZ 9

Em ouro amarelo e prata (joalharia), só com marcas de garantia da prata do toque 0,833, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo recortado e
vazado, cravejado com (23) vinte e três diamantes em talhe rosa, término em argola de suspensão. Sinais de uso e desgastes acentuados nas
marcas de garantia.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 2,2 gr.
Dim: 3,2x1,9 cm (Cruz)
Dim: 3,9 cm (Altura total da cruz com a argola de suspensão)

Base Licitação: 25 €

INVULGAR PENA DE ESCRITA 10

Em prata portuguesa, com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado por
caneladuras verticais, encimadas por cartelas geométricas em relevo e motivos florais, com término em ornatos, junto ao bocal do aparo. 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: 36 gr.
Comp: 15,9 cm

Base Licitação: 20 €

COLECÇÃO DE SEIS AZULEJOS “TRAJOS TÍPICOS DE GAIA” 11

Em cerâmica moldada, pintada e vidrada com desenhos de J. Gomes, da Associação Cultural “Amigos de Gaia”, realizados no Atelier de José
Oliveira (Coimbrões) Vila Nova de Gaia, trabalhos da 1ª série realizada em 1983. Esta colecção de azulejos é constituída por seis exemplares que
passamos a descrever: “Padeira de Avintes”; “Leiteira de Canelas”; “Vareiro da Aguda”; “Homem de Gulpilhares com Palhoça”; “Lavadeira de
Vilar de Andorinho”; e “Fiadeira de Grijó”. Decoração vidrada e estampilhada em vários tons sobre fundo branco com os respectivos desenhos de

https://serralvesantiguidades.com/lote/22678
https://serralvesantiguidades.com/lote/22913
https://serralvesantiguidades.com/lote/22475
https://serralvesantiguidades.com/lote/21874
https://serralvesantiguidades.com/lote/22829
https://serralvesantiguidades.com/lote/22673
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“J. Gomes - Trajes Típicos de Gaia” e os respectivos títulos. Versos com inscrições em relevo [Madalena - NCM - Nova Cerâmica da Madalena -
Leiria]. Exemplares com caixa original em cartão e desdobrável com a respectiva descrição de cada azulejo. Sinais de uso.
Dim: 15x15 cm

Base Licitação: 10 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) 12

“BARCOS BACALHOEIROS” – Gravura sobre papel a água-forte em tons de negro, trabalho do séc. XX, representando bacalhoeiros ancorados ao
cais na segunda entrada do Rio Douro. Água-forte assinada e datada [Alberto Sousa - 1933]. Inscrições a lápis “Barcos bacalhoeiros - água-forte,
2ª entrada Rio Douro - por Alberto Sousa (Porto) ”. Exemplar numerado de uma série limitada 1//15. Trabalho emoldurado.
Dim: 13x19,7 cm (Mancha)
Dim: 31,9x39,6 cm (Moldura)

Base Licitação: 30 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 13

Em prata dourada portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular, decorados por faixas concêntricas com flores estilizadas em relevo
e frisos encordoados, encimados ao centro por apontamentos esmaltados e tons de azul e vermelho, interligados por correntes, constituídas por elos
interligados entre si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives de Gondomar - Vidal Nº
2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 2,2 gr.
Diâm: 1,2 cm

Base Licitação: 20 €

ALFINETE DE LAPELA 14

Em ouro amarelo, sem marcas de garantia, trabalho português do 1º quartel do séc. XX. Alfinete liso, encimado por mesa circular, esmaltada
interiormente a azul com inscrição [Rotary Internacional]. 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: 1,4 gr.
Alt: 5,6 cm

Base Licitação: 40 €

DUAS TESOURAS ANTIGAS 15

“TESOURA DE ALFAIATE” – Em aço moldado, recortado e vazado, sem marca de fabricante, trabalho europeu do séc. XX. Corpos unidos entre si
por parafuso e anilha de roscar. Sinais de uso com corrosão e oxidação.
Dim: 7x26 cm
“TESOURA PARA PEIXE” – Em aço moldado, recortado e vazado de marca “Souza”, trabalho possivelmente português do séc. XX. Corpo superior
recortado em forma de cabeça de peixe com sistema de mola no verso recortada e dentada. Lâmina inferior recortada de movimento côncavo,
unidas entre si por parafuso e anilha de roscar. Corpo superior com inscrição incisa [Souza]. Sinais de uso com corrosão e oxidação.
Dim: 5,8x17,5 cm

Base Licitação: 10 €

BRINQUEDO “MAISTO” 16

“MAISTO // 1964 FORD FAIRLANE THUNDERBOLT” – Em liga metálica e matéria sintética, em tons de bordeaux, com partes a negro e prateadas,
trabalho tailandês do séc. XX-XXI. Brinquedo à escala de 1/24. Exemplar com sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 6x20x7,2 cm

Base Licitação: 10 €

ESPELHO DE MESA 17

https://serralvesantiguidades.com/lote/22309
https://serralvesantiguidades.com/lote/22473
https://serralvesantiguidades.com/lote/22409
https://serralvesantiguidades.com/lote/22671
https://serralvesantiguidades.com/lote/22214
https://serralvesantiguidades.com/lote/22001
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Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Moldura recortada de formato circular, decorada com motivos florais e enrolamentos vegetalistas em
relevo, assente sobre dois pés frontais. Verso com estrutura em madeira e espelho central biselado. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
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.
Diâm: 20 cm

Base Licitação: 25 €

ALFINETE DE LAPELA EM OURO DO “FUTEBOL CLUBE DE PENAFIEL” 18

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e esmaltado em forma de cartela com as insígnias
do “Futebol Clube de Penafiel”, encimado no topo por quatro (4) brilhantes de talhe antigo dito “rosinhas”. 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: 2 gr.
Dim: 5,5 cm

Base Licitação: 40 €

CAIXA 19

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular com tampa amovível. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 53,4 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 6 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA COM PIRES 20

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpo decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em tons
de “rouge de fer” e da família rosa com motivos de arranjos florais intercalados por bouquets, assente sobre pires de covo acentuado com a mesma
decoração, ladeadas por faixa concêntrica com friso de movimento ondulado, intercalado por flores e enrolamentos vegetalistas. Reinado Quianlong.
Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo e pequeno cabelo no pires.
Dim: 5,5 cm

Base Licitação: 20 €

COLUNA 21

Em madeira de carvalho maciço, chapeado, torneado e entalhado, trabalho europeu do séc. XX. Tampo quadrangular em pedra mármore em tons
bordeaux com nuances a negro e cinza que acompanha as linhas da cintura, ricamente entalhada com enrolamentos vegetalistas, fiadas peroladas
e grinaldas, assente sobre colunas torneadas, ornadas com caneladuras verticais entalhadas, interligadas entre si por prateleira e quadras de
intercepção com términos em pés torneados. Sinais de uso.
Dim: 73,5x37,5x37,5 cm

Base Licitação: 50 €

PORTA LAPIS “ARTE-NOVA” 22

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado e recortado de formato rectangular, decorado na frente e verso com motivos de
arranjos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas. 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, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 8,4 gr.
Dim: 10x1,5 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21964
https://serralvesantiguidades.com/lote/22095
https://serralvesantiguidades.com/lote/22734
https://serralvesantiguidades.com/lote/22690
https://serralvesantiguidades.com/lote/22220
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PAR DE BOTÕES DE PUNHO 23

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 por faixas concêntricas, ornadas por flores em relevo, intercaladas por caneladuras, encimados
por aplicações em matéria sintética em forma de botão, 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: 5,4 gr.
Diâm: 1,4 cm

Base Licitação: 25 €

SEIS COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 24

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos decorados por caneladuras verticais lisas com términos recortados, encimados por flores em
relevo. 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: 54,7 gr.
Dim: 12 cm (Colher de chá)
Dim: 11,8 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 25 €

QUATRO COPOS 25

Em vidro translucido moldado e soprado, trabalhos possivelmente portugueses do séc. XIX. Corpos decorados com caneladuras verticais
recortadas, encimadas por faixa concêntrica perolada em relevo, ladeada por frisos concêntricos com término em base recortada. Sinais de uso e os
dois copos mais pequenos com defeitos, um com pequena esbeiçadela no bordo e o outro perfurado no bordo da base.
Alt: 11,9 cm (Maior)
Alt: 11 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

COVILHETE MONOGRAMADO DE BORDO RECORTADO 26

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: 15 €

PORTA-CARTÕES 27

Em filigrana de prata portuguesa sem as respectivas marcas de garantia aparente visíveis, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao
alto, recortado, vazado e serrilhado, ricamente decorado com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas,
encimado ao centro com cartela recortada e perolados em relevo. Tampa de topo recortado de movimento ascendente e descendente. 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: 42,5 gr.
Dim: 10x6,7x1 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22464
https://serralvesantiguidades.com/lote/22297
https://serralvesantiguidades.com/lote/22665
https://serralvesantiguidades.com/lote/22911
https://serralvesantiguidades.com/lote/22255
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CRUZ 28

Em prata e ouro amarelo contrastado (9k), com as respectivas marcas de garantia do toque 925 (prata) e do toque 375 (ouro), trabalho português de
exportação do séc. XX-XXI. Corpo recortado, decorado com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por perolados e apontamentos
facetados de formato piramidal com terminais em ouro e centro em forma de flor, encimado por conta em matéria sintética. Argola de suspensão
recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque 0,375, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria do Porto
desde 1985. Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 3,1 gr.
Dim: 3,5x2,2 cm

Base Licitação: 40 €

PORTA LAPIS “ARTE-NOVA” 29

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado e recortado de formato rectangular, decorado na frente e verso com motivos de
arranjos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixa geométrica com términos em voluta. Tampa superior amovível para
aplicação do respectivo lápis. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) – Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 6,6 gr.
Dim: 8,5x1,5 cm

Base Licitação: 25 €

DUAS FLOREIRAS 30

Em porcelana desvidrada e polida (Biscuit), moldada, relevada e pintada, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos recortados de formato rectangular
ao alto, decoradas frontalmente por figuras femininas, representadas de pé em vulto perfeito, ladeadas por motivos florais. Esculturas assentes
sobre bases recortadas, ornadas frontalmente por volutas em relevo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo verde, pintadas à mão. Sinais
de uso e ínfima esbeiçadela no bordo lateral superior de uma das floreiras.
Alt: 13,2 cm

Base Licitação: 10 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 31

“PORTO / GAIA” – Aguarela sobre papel, com vista de casarios em ambas as margens, barcos ancorados e a ponte da Arrábida sobre o rio Douro.
Obra assinada e datada no canto inferior direito [Artur – 86]. Assinatura não identificada. Exemplar com alguns picos de oxidação, com mais
incidência na parte superior. Trabalho emoldurado.
Dim: 29x40,7 cm (Aguarela)
Dim: 58,7x71,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 15 €

COLAR DE SENHORA 32

Em prata dourada portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por elos ovais, interligados entre si, formando um desenho geométrico
estilizado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives de Gondomar -
Vidal Nº 2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 21,2 gr.
Compr: 74,5 cm

Base Licitação: 25 €

COLHER PARA AZEITONAS E GARFO PARA ACEPIPES 33

“COLHER PARA AZEITONAS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo decorado com enrolamentos vegetalistas com término em
pega recortada e vazada, ornada com enrolamentos vegetalistas, ladeados por volutas. Concha recortada e parcialmente vazada de formato
polilobado, decorada com flores estilizadas e volutas. Sinais de uso.

https://serralvesantiguidades.com/lote/21838
https://serralvesantiguidades.com/lote/22222
https://serralvesantiguidades.com/lote/22303
https://serralvesantiguidades.com/lote/22056
https://serralvesantiguidades.com/lote/22469
https://serralvesantiguidades.com/lote/22299
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Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 39,9 gr.
Dim: 20 cm
“GARFO PARA ACEPIPES” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso com pega recortada e vazada, decorada com
enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 29,7 gr.
Dim: 20,6 cm
Nota: Peso total das duas peças - 69,6 gr.

Base Licitação: 30 €

POTE EM COBRE 34

Moldado e batido, trabalho artesanal português do séc. XX. Corpo de formato bojudo com duas pegas laterais, recortadas e vazadas, decorado com
faixas concêntricas cravadas, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Alt: 27,5 cm
Diâm: 28,5 cm

Base Licitação: 15 €

CACHIMBO COM “CAVALOS ALADOS” 35

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 10X16,5 cm

Base Licitação: 20 €

“PORTA-BLOCOS” 36

Em madeira maciça de pau-santo, com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo moldurado de formato rectangular ao alto,
assente sobre pés semiesféricos. Tampa superior de movimento ascendente e descendente, decorada ao centro com a “Torre de Belém” em
relevo, ladeada por encordoados, volutas, enrolamentos e elementos arquitectónicos. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937, nos objectos de
pequenas dimensões.
Peso aprox: 20 gr.
Dim: 4,2x10,8x16 cm

Base Licitação: 25 €

TAMBULADEIRA “DAVID FERREIRA” 37

Miniatura em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado com pegas laterais recortadas em voluta
com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Inscrição incisa “David Ferreira -
Porto”.
Peso aprox: 21,6 gr.
Dim: 2 cm (Altura total)
Diâm: 5 cm

Base Licitação: 30 €

FRASCO DE CHÁ 38

Em porcelana moldada e relevada, produção da Oficina Real - Oeiras, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de topo recortado, decorado em tons de azul
e ouro sobre fundo branco, tendo na frente e verso cartela recortada com monogramas interiores, ladeados por enrolamentos vegetalistas,
cercaduras com elementos arquitectónicos estilizados, pontas de lança e frisos concêntricos. Marca e inscrição a dourado no verso [Assembleia da
Republica Portugal - (Edição Exclusiva) - OR - Oficina Real]. Sinais de uso.
Dim: 13x5x10 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21918
https://serralvesantiguidades.com/lote/22016
https://serralvesantiguidades.com/lote/22506
https://serralvesantiguidades.com/lote/22856
https://serralvesantiguidades.com/lote/21903
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ALFINETE DE LAPELA DO “CLUB SPORT MARÍTIMO” EM OURO 39

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e
esmaltado em forma de cartela com as insígnias do “Club Sport Marítimo”. 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 total aprox: 2 gr.
Dim: 5,3 cm

Base Licitação: 40 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 40

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos parcialmente lisos, encimados por pegas recortadas e vazadas em forma de cartela com
términos em enrolamentos vegetalistas e volutas. 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: 77 gr.
Dim: 12,2 cm

Base Licitação: 35 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 41

Em prata dourada portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos em forma de nó, interligados por correntes constituídas por elos interligados entre
si com términos em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar -
Vidal Nº 2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 4,1 gr.
Diâm: 1 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS COPOS TERMAIS 42

“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
“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 €

FLOREIRA DE SUSPENSÃO 43

Em faiança portuguesa moldada, recortada e perfurada, fabrico atribuível a Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado, constituído por
caneladuras verticais de movimento côncavo e convexo, formando um movimento ondulado repetitivo, decorado em tons de azul e vinoso sobre
fundo branco com motivos florais, enrolamentos vegetalistas, frisos e faixas de movimento ondulado. Topo perfurado para colocação das respectivas
flores. Marca por extenso e monograma do pintor no verso. Sinais de uso e vidrado do verso com faltas e defeitos.
Dim: 9,5x10,5x16 cm

Base Licitação: 20 €

SEIS COLHERES DE CHÁ 44

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos parcialmente lisos, encimados por pegas recortadas e vazadas em forma de cartela com
términos em enrolamentos vegetalistas e volutas. 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: 76,4 gr.
Dim: 12,2 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/21946
https://serralvesantiguidades.com/lote/22092
https://serralvesantiguidades.com/lote/22472
https://serralvesantiguidades.com/lote/22664
https://serralvesantiguidades.com/lote/22502
https://serralvesantiguidades.com/lote/22114
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Base Licitação: 35 €

PORTA-MOEDAS DE BOLSO DE DOIS DINHEIROS 45

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo em malha em forma de saco com término em berloque. Corpo aplicado em armação maciça,
encimada no topo por fecho recortado em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa. Marca da prata fornecida pela casa da moeda ao contraste do Porto, do toque mínimo de 0,750, Guilherme Guedes
Mancilha para ser usada de 1881 a 1886.
Peso aprox: 60,9 gr.
Dim: 12x6,5 cm

Base Licitação: 40 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 46

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados
e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Sport Lisboa e Benfica” e do “Sporting Club de Portugal”. 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 total aprox: 2,4 gr.
Dim: 5,7 cm (Maior)
Dim: 5,6 cm (Menor)

Base Licitação: 50 €

BIBERON / MAMADEIRA 47

Em vidro translucido moldado, fabrico português atribuível à Marinha Grande, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado de formato rectangular,
encimado no topo por orifício circular com término em vocal. Sinais de uso e rolha omissa.
Dim: 5,5x20x7 cm

Base Licitação: 25 €

DUAS CHÁVENAS DE CAFÉ E MARCADOR DE MESA 48

“DUAS CHÁVENAS DE CAFÉ ARMORIADAS” – Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração policroma em
vários tons sobre fundo branco, representando ao centro os “Brasões de Armas de El-Rei D. Carlos I e da Rainha D. Amélia”, ladeados por
enrolamentos vegetalistas, aba com faixa estilizada e frisos concêntricos. Marca por carimbo na base - Colecção do Palácio Nacional da Pena.
Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 6,3 cm.
“MARCADOR DE MESA” – Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Corpo recortado em forma de cartão
com o canto superior esquerdo dobrado, assente sobre cavalete. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, tendo no canto superior
direito o “Brasão de Armas de El - Rei D. Fernando II”, ladeado por friso recortado a ouro mate. Marca por carimbo no verso do lateral direito.
Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Dim: 6,7x7,5 cm

Base Licitação: 20 €

COLAR DE SENHORA 49

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por elos lisos e encordoados de vários formatos, interligados entre si, formando um
desenho repetitivo. 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: 41,9 gr.
Compr: 71 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21853
https://serralvesantiguidades.com/lote/21944
https://serralvesantiguidades.com/lote/22205
https://serralvesantiguidades.com/lote/22504
https://serralvesantiguidades.com/lote/22470
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POLVILHADOR 50

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, decorados por frisos concêntricos sobrepostos, assentes sobre base
circular moldurada em degradê. Tampa em forma de campânula com sistema de roscar com pomo torneado em forma de pináculo de roscar. Sinais
de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 79,5 gr.
Alt: 12,2 cm

Base Licitação: 40 €

FLOREIRA DE LAPELA 51

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo vertical espalmado, decorado no topo por faixa concêntrica com caneladuras verticais em
dégradé, encimadas por enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo com gancho de suspensão recortado em voluta com término em flor.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 6 gr.
Dim: 7,2x1,3x0,6 cm

Base Licitação: 40 €

MÓVEL PARA FAQUEIRO 52

Em madeira de mogno maciço e com partes chapeadas, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto com tampo em pedra
mármore em tons de bege com nuances em tons de cinza e laranja, constituído por três gavetas, decoradas por rebaixe com suportes interiores
compartimentados amovíveis e forrados a feltro em tons de verde, assente sobre colunas torneadas, interceptadas por prateleira com término em
pés torneados. Ferragens e escudetes em metal recortado e patinado. Sinais de uso e em óptimo estado de conservação.
Dim: 87,5x46,5x68,5 cm

Base Licitação: 75 €

JARRA DE FOLHOS 53

Em vidro limão moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em forma de mão com anel em relevo a segurar cornucópia com bordo
ondulado, assente sobre base oval. Sinais de uso.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 25 €

TÊTE-À-TÊTE COM TABULEIRO “MINIATURA” 54

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, 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: 25 €

CANETA VITORIANA MULTIUSOS 55

“CANETA COM PENA DE EMERSÃO • PORTA-MINAS & RASPADOR” – Em prata inglesa, sem marcas de garantia, do toque 925‰, trabalho do
séc. XIX. Corpo de formato tubular, profusamente decorado com motivos florais e vegetalistas. Caneta com duas aberturas opostas sobre o corpo
tubular para deslizar o botão manual do porta-lápis e da pena de escrita. Topo da caneta com pequena lâmina /raspador, que retrai para o interior do
corpo tubular em prata. Sinais de uso, ligeira amolgadela e lâmina com pequena falta na ponta da ponteira.
Sem marcas de contrastaria – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22091
https://serralvesantiguidades.com/lote/22218
https://serralvesantiguidades.com/lote/22244
https://serralvesantiguidades.com/lote/22903
https://serralvesantiguidades.com/lote/22229
https://serralvesantiguidades.com/lote/22841
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Dim: 14 cm (Aberto)
Dim: 9 cm (Fechado)
Peso total aprox: 14,1 gr.

Base Licitação: 40 €

MEDALHA RELIGIOSA “NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO” 56

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 €

BRINQUEDO “MATTEL” 57

“MATTEL // HOT WHEELS // FERRARI F50” – Em liga metálica e matéria sintética, em tons de negro, com partes prateadas, trabalho da empresa
americana Mattel, mas produzido na china no séc. XX. Brinquedo à escala de 1/18 e inscrição em relevo no verso [© 1998, Mattel. Inc. China -
Ferrari F50]. Exemplar em bom estado de conservação.
Dim: 6x24,5x11 cm

Base Licitação: 15 €

JESUS CRISTO 58

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho Português do séc. XIX-XX. A figura está representada morta com a cabeça ligeiramente
pendente sobre o lado direito com barbas e longos cabelos ondulados, esculpidos em finas estrias, caindo em madeixas soltas sobre as costas e o
ombro direito. Cendal esvoaçante sobre a anca com drapeados e dobras turgidas, preso por nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita,
pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas. Sinais de uso, restauros e fissura no verso.
Dim: 23x19,2 cm

Base Licitação: 20 €

PORTA CARTÕES 59

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com
motivos florais gravados, intercalados por enrolamentos vegetalistas. Aba moldurada em dégradé e bordo encimado por frisos perolados em relevo,
intercalado por flores. 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: 98,1 gr.
Alt: 1,5 cm
Diâm: 15,8 cm

Base Licitação: 40 €

PALITEIRO 60

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato triangular, decorado nas extremidades por frisos concêntricos perolados. 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: 104,8 gr.
Dim: 4x8,8 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22403
https://serralvesantiguidades.com/lote/22213
https://serralvesantiguidades.com/lote/22676
https://serralvesantiguidades.com/lote/22874
https://serralvesantiguidades.com/lote/22093
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PAR DE BOTÕES DE PUNHO 61

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 por faixa concêntrica com motivos florais em relevo, encimados por aplicações circulares em
madrepérola, 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.
Diâm: 1,5 cm

Base Licitação: 30 €

DECANTER 62

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo espalmado de formato piramidal,
decorado com caneladuras verticais lapidadas, formando um desenho repetitivo. Rolha decorada com caneladuras verticais lapidadas. Marca a
ácido na base. Sinais de uso.
Alt: 38,5 cm

Base Licitação: 25 €

PISA-PAPÉIS PUBLICITÁRIO 63

Em porcelana da Electro Cerâmica do Candal, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de fusível com inscrição no topo a azul [Empreza Electro
Cerâmica - Vila Nova de Gaia] e logotipo da empresa, ladeado por faixas concêntricas a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e
desgaste no ouro.
Alt: 6 cm
Diâm: 6 cm

Base Licitação: 20 €

DINOSSAURO TRICERATOPS “LEITÃO & IRMÃO” 64

Escultura de pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985 e inscrição incisa [Leitão].
Peso aprox: 86,4 gr.
Dim: 3,2x7 cm

Base Licitação: 50 €

FRÁSCO DE PERFUME / PERFUMADOR “PEDRO BATISTA” 65

Em prata portuguesa e vidro translucido, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular com frente e verso em vidro translucido, encimado por
tampa, fixa por corrente ao corpo, assente sobre base repuxada de formato circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa [Pedro Batista -
Porto].
Peso total aprox: 91,5 gr.
Alt: 9 cm
Diâm: 5 cm

Base Licitação: 50 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 66

Em madeira ebanizada em tons de negro com aplicações em metal prateado e medalhões em porcelana, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de
formato rectangular ao baixo com tampa envidraçada de movimento ascendente e descendente, ricamente decorada com aplicações em metal
prateado com frisos transversais e verticais, intercalados entre si por caneladuras recortadas e perolados em relevo, encimadas nos cantos por
medalhões em porcelana pintada e vidrada com motivos florais. Cantos protegidos por cantoneiras recortadas, decoradas por motivos florais e
enrolamentos vegetalistas. Ferragem embutida com escudete frontal recortado Interior estofado a seda em tons de azul com trabalho em capitonê.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22462
https://serralvesantiguidades.com/lote/22487
https://serralvesantiguidades.com/lote/22324
https://serralvesantiguidades.com/lote/22156
https://serralvesantiguidades.com/lote/22257
https://serralvesantiguidades.com/lote/22719
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Chave original. Sinais de uso, vidro riscado e um dos medalhões com faltas e defeitos.
Dim: 8,7x11x29 cm

Base Licitação: 30 €

TRÊS CHÁVENAS PARA CHÁ DE PÉ RECORTADO 67

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Decorações diversas e policromas em vários tons sobre fundo
branco dita de “lacinhos” e “Satsuma”, com motivos de arranjos florais, enrolamentos e complementos a ouro mate. Marcas por carimbo nas bases.
Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no bordo de um dos pires.
Marcas Nº 31 em uso 1922-1947 e Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 7 cm (Maior)
Alt: 6,5 cm (Menor)

Base Licitação: 25 €

GALOS EM POSE DE LUTA 68

Miniaturas em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX, representando dois galos em pose de luta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 78,8 gr.
Alt: 8,5 cm (Maior)
Alt: 6,3 cm (Menor)

Base Licitação: 50 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 69

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX.XXI. Corpos
recortados e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Gondomar Futebol Club” e “Associação Desportiva de Fafe”. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 2,5 gr.
Dim: 4,7 cm (Maior)
Dim: 3,9 cm (Menor)

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 70

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fundo liso de covo pouco acentuado. Aba decorada por faixa recortada concêntrica sobre fundo
batido, encimada por enrolamentos vegetalistas, intercalados por aletas e volutas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 132,2 gr.
Alt: 1,3 cm
Diâm: 21 cm

Base Licitação: 50 €

IRMÂ GABRIELA (1926) 71

“MALL - LONDRES” – Desenho inacabado a grafite sobre papel, com apontamentos aguarelados, representando cavaleiros da Guarda Real a
entrar no Palácio de Buckingham. Assinado e datado no canto inferior direito [Irmã Gabriela - Londres 1974]. Verso com inscrição [Mall - Londres -
1974]. Obra com manchas de oxidação, incluindo o passe-partout.Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses.
[pág. 7] // Michael Tannock. [pág.32].
Dim: 27,5x40,5 cm (Aguarela)
Dim: 43,9x57 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22914
https://serralvesantiguidades.com/lote/22300
https://serralvesantiguidades.com/lote/21941
https://serralvesantiguidades.com/lote/22453
https://serralvesantiguidades.com/lote/22513
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CINZEIRO DE BARBEARIA “CANTOR” 72

Em porcelana moldada, relevada e pintada, fabrico atribuível a “Schafer & Vater” trabalho alemão do séc. XX. Escultura em forma de cabeça
masculina calva, representada de boca entreaberta para a colocação do respectivo cigarro e de orelhas perfuradas para expelir o fumo, nariz
pronunciado, bigode farfalhudo e monóculo sobre o olho esquerdo. Corpo assente sobre base rampeada e recortada com inscrição de letra musical
a negro [For He’s a Jolly Good Fellow], seguida por pauta com clave de sol e notas musicais. Decoração policroma em vários tons com partes
vidradas e polidas. Inscrição no verso “Foreign”. Sinais de uso.
Alt: 13 cm

Base Licitação: 20 €

COLAR DE SENHORA 73

Em prata dourada portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos estilizados, interligados entre si, decorados por encordoados,
formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar -
Vidal Nº 2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 41,8 gr.
Compr: 43 cm

Base Licitação: 40 €

QUATRO MOEDAS EM PRATA DE (200 ESCUDOS) 74

OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES ? SÉRIE VII «NAVEGANDO NO MAR DA CHINA» 1996
{TRATADO DE ALIANÇA E COMÉRCIO COM O SIÃO • 1512} – Moeda em prata, comemorativa dos descobrimentos marítimos da expensão
Portuguesa, alusiva às navegações no mar da China, cunhada na versão «Prova numismática - proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem:
1996. Autor: Eloisa Byrne.
{CHEGADA DOS PORTUGUESES À CHINA • 1513} – Moeda em prata, comemorativa dos descobrimentos marítimos da expensão Portuguesa,
alusiva às navegações no mar da China, cunhada na versão «Prova numismática - proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1996. Autor:
António Marinho.
{ESTABELECIMENTO EM MACAU • 1557} – Moeda em prata, comemorativa dos descobrimentos marítimos da expensão Portuguesa, alusiva às
navegações no mar da China, cunhada na versão «Prova numismática - proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1996. Autor: Raul de
Sousa Machado.
{DESCOBERTA EUROPEIA DA ILHA FORMOSA • 1582} – Moeda em prata, comemorativa dos descobrimentos marítimos da expensão
Portuguesa, alusiva às navegações no mar da China, cunhada na versão «Prova numismática - proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem:
1996. Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco.
Exemplares em caixa original da Imprensa Nacional • Casa da Moeda, de formato rectangular ao baixo em tons de encarnado. Interior forrado a
papel veludado e a tecido, com quatro compartimentos circulares em baixo relevo para aplicação das moedas. Moedas inseridas em caixas originais
de formato circular em acrílico translúcido. Acompanha esta colecção numismática o certificado de garantia • Nº 0004427, com texto em português e
inglês, uma reprodução do mapa de 1571 de Fernão Vaz Dourado e o livro Portugal na Ásia Oriental - Navegando no Mar da China, da autoria dos
historiadores Dr.ª Maria Conceição Flores e Dr. João Paulo Oliveira e Costa.
Metal: Prata proof
Formato: Circular
Bordos: Serrilhados
Estado: Soberbas
Diâmetros: 36 mm
Toque: 925 ‰
Peso total aproximado das quatro moedas:106 gr.

Base Licitação: 40 €

PULSEIRA DE SENHORA COM BORBOLETA E PÉROLAS BARROCAS 75

Borboleta em filigrana de prata dourada e pérolas barrocas, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído por três fiadas com (39) pérolas
barrocas enfiadas em fio elástico, encimadas por borboleta em filigrana dourada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 51,7 gr.
Dim: 4,1x6 cm (Borboleta)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22302
https://serralvesantiguidades.com/lote/22467
https://serralvesantiguidades.com/lote/22846
https://serralvesantiguidades.com/lote/22455
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SALVA DE BORDO RECORTADO 76

Em prata Portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de covo acentuado. Aba decorada por caneladuras verticais de movimento
convexo, encimadas por concheados em relevo, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas. 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: 120,1 gr.
Alt: 1,5 cm
Diâm: 21,5 cm

Base Licitação: 50 €

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA “ARTE-DECO” 77

Em plaque or de marca “Cauny Prima” de fabrico suíço, trabalho dos anos 50. Caixa de formato geométrico interligada a braceletes rígidas em
forma de escrava. Tampa do verso com inscrições incisas [Cauny Prima, com número de série 15695746 - Plaque G10]. Máquina de movimento
mecânico accionada por corda manual. Mostrador marmoreado em tons de bege com numeração Árabe e estilizada em tons de dourado com
inscrição no topo [Cauny Swiss - 17 Rubis]. A funcionar. Sinais de uso e corrente lateral de contra gatuno omisso.
Dim: 3,5x1,2 cm

Base Licitação: 25 €

CANECA FIGURATIVA “O JESUÍTA” 78

Em faiança portuguesa, moldada e relevada, trabalho do séc. XIX. Caneca em forma de cabeça masculina com inscrição no bordo interior “O
JESUÍTA”. Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco. Pega recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e esbeiçadela
acentuada no bordo frontal do bocal.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 79

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, 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: 9,3 gr.
Dim: 1,2x1,9 cm

Base Licitação: 40 €

SEIS COLHERES DE CAFÉ E CONCHA DE AÇÚCAR 80

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos recortados em forma de tronco, encimados 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: 92,7 gr.
Dim: 10,3 cm (Colher de café)
Dim: 11 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 50 €

PASSE-PARTOUT DE SUSPENSÃO 81

Em madeira revestida a osso com monture em prata portuguesa dourada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, revestido com
placas em osso, encimado na frente por aplicações recortadas em prata dourada com motivos de enrolamentos vegetalistas. Verso com a mesma
decoração gravada com tampa de movimento ascendente e descendente para substituição da respectiva fotografia com término em argola de
suspensão. Interior com pintura a óleo sobre placa em matéria sintética, representando figura feminina ricamente trajada, ornada por estola e
alfinete. Sinais de uso.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22876
https://serralvesantiguidades.com/lote/21856
https://serralvesantiguidades.com/lote/22117
https://serralvesantiguidades.com/lote/22459
https://serralvesantiguidades.com/lote/22880
https://serralvesantiguidades.com/lote/22885
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Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 313,3 gr. (Passe-partout em madeira revestido a osso e aplicações em prata)
Dim: 14,5x12,5 cm

Base Licitação: 60 €

DECANTER 82

Em cristal translúcido moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato paralelepipédico ao alto,
decorado por faixa concêntrica com padrão geométrico, formando um desenho repetitivo. Rolha facetada de formato esférico. Marca a ácido na
base. Sinais de uso.
Dim: 26x9,5x9,5 cm

Base Licitação: 25 €

CANECA COM TAMPA 83

Em cerâmica portuguesa, moldada e relevada, fabrico de Viana do Castelo, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo com pega lateral
recortada e vazada em voluta, encimada no topo por tampa amovível que acompanha as linhas do vocal. Decoração policroma em vários tons sobre
fundo branco, representando ao centro uma caravela com as velas hasteadas, ladeada por aves estilizadas e enrolamentos vegetalistas. Marcada
na base.
Sinais de uso.
Alt: 34 cm

Base Licitação: 30 €

ANEL DE SENHORA 84

Em ouro amarelo e prata, sem marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. Aro liso, encimado por mesa recortada em forma de flor,
cravejada com (9) nove diamantes em talhe rosa, encimada ao centro por uma (1) pérola. 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: 2,1 gr.
Med: 20

Base Licitação: 50 €

FRUIT KNIFE 85

“RARO CANIVETE” – Em prata inglesa, com as respectivas marcas de garantia do toque 925 ‰, trabalho do início do século XX. Corpo constituído
por cabo rígido polilobado, ricamente revestido por duas placas de madrepérola, decorado com ornatos vegetalistas, terminando por guarda e lâmina
em prata que retrai para o interior do cabo, com sistema de abertura manual. Invulgar faca de fruta, dito “Fruit Knife”. Sinais de uso e em bom estado
de conservação.
Marcas de garantia da prata inglesa com punção de Birmingham [GU], do fabricante George Unite, incisas por punção na parte superior da lâmina,
junto ao dorso.
Dim: 15,6 cm (Aberto)
Dim: 9 cm (Fechado)
Dim: 6,6 cm (Lâmina)
Peso total aprox: 31,1 gr.

Base Licitação: 50 €

SEIS COLHERES DE CHÁ “ARTE-DECO” 86

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos, percorridos lateralmente por caneladuras côncavas, formando um desenho repetitivo.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0833, usada na contrastaria do Porto de 1838-1984.
Peso aprox: 120,4 gr.
Dim: 12,7 cm

Base Licitação: 60 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22486
https://serralvesantiguidades.com/lote/22209
https://serralvesantiguidades.com/lote/21871
https://serralvesantiguidades.com/lote/22840
https://serralvesantiguidades.com/lote/22096
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CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA MASCULINA” 87

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 5X13 cm

Base Licitação: 25 €

COPO 88

Em vidro moldado, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo decorado a ouro com volutas e enrolamentos estilizados, tendo ao
centro um medalhão oval com busto de guerreiro pintado em tons de branco sobre fundo verde. Sinais de uso e desgaste no ouro junto ao bordo
superior.
Alt: 9,7 cm

Base Licitação: 25 €

BOLSA DE SENHORA 89

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em malha em forma de saco com abertura manual e fecho por sistema de correntes com
términos em argolas. Bordo e base, decoradas por faixas recortadas com términos esféricos e fiadas verticais de argolas interligadas entre si em
dégradé.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 125,3 gr.
Dim: 19,5x15,5 cm (Bolsa aberta)
Dim: 20x7 cm (Bolsa fechada)
Dim: 39 cm (Altura total da bolsa com as correntes)

Base Licitação: 70 €

RELÓGIO DE LAPELA EM OURO 90

Caixa em ouro amarelo contrastado (14k), com respectivas marcas de fabricante e de garantia do toque de 0,585, trabalho suíço do séc. XIX-XX.
Tampa do verso, decorada por cartela central sobre fundo batido, ladeada por flores intercaladas por enrolamentos vegetalistas e volutas. Interior da
tampa com as respectivas marcas de fabricante e marcas de garantia do toque 0,585 e numerações incisas [70691]. Máquina de movimento
mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração árabe a negro. A funcionar. Sinais de uso e tampa
interior omissa.
Marcas de garantia do ouro (14k) do toque de 0,585.
Peso total aprox: 15,3 gr. (Caixa e a respectiva máquina)
Diâm: 2,7 cm

Base Licitação: 50 €

CONJUNTO DE DIVERSAS PEÇAS EM PRATA DE VÁRIAS ÉPOCAS 91

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Este conjunto de peças é constituído por: Dois (2) garfos, uma (1) faca, um (1) cabo de faca, duas
(2) colheres de chá, duas (2) argolas de guardanapo, cinco (5) colheres de chá e uma (1) argola de guardanapo sem marcas de garantia. Corpos
decorados por cartelas recortadas com monogramas interiores gravados, enrolamentos vegetalistas, guilhochados, caneladuras incisas e de
movimento oblíquo, etc. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Contraste: Porto Coroa.
Vidal Nº 127 - Marca da prata do contraste do Porto do toque mínimo de 0,750 de José Rodrigues Teixeira, registada em 1870 e usada até 1881
Peso total aprox: 267,4 gr.
Dim: 16,3 cm (Garfo de sobremesa)
Dim: 20 cm (Faca de sobremesa)
Dim: 13 cm (Colher de chá maior)
Nota: Cinco (5) colheres e uma (1) argola de guardanapo sem marcas de contrastaria – Ao Abrigo do decreto de lei Nº120/2017/09/15 - Art. 2 Nº
2 - alínea C.

Base Licitação: 70 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22019
https://serralvesantiguidades.com/lote/22228
https://serralvesantiguidades.com/lote/22322
https://serralvesantiguidades.com/lote/22440
https://serralvesantiguidades.com/lote/21852
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ANEL DE SENHORA 92

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
(1) uma pérola. Sinais de uso.
Contraste: Formiga - Marca de garantia do ouro branco do toque de 0,800, 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: 13

Base Licitação: 60 €

IRMÂ GABRIELA (1926) 93

“CASARIO” – Aguarela sobre papel, representando casario de formato arquitectónico. Assinada no canto inferior direito [Irmã Gabriela]. Obra com
picos e manchas de oxidação, incluindo o passe-partout. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 7]
// Michael Tannock. [pág.32].
Dim: 24x31,5 cm (Aguarela)
Dim: 40,3x48,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

TEIXEIRA LOPES (ANTÓNIO) – MÚLTIPLO 94

“BUSTO DE MENINA - ISABEL” – Escultura em gesso moldado e relevado de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Escultura
assente sobre base em madeira de pinho maciço. Assinatura incisa no verso [Teix. Lopes]. Sinais de uso.
Alt: 16 cm (Escultura)
Dim: 19 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 20 €

PREGADOR 95

Em ouro 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 em forma de ramagens, cravejado no seu total com (32) trinta e dois diamantes de talhe rosa e (2)
duas pérolas. 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 e Cabeça de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de
1938-1984.
Peso total aprox: 8 gr.
Dim: 2,4x5,3 cm

Base Licitação: 70 €

SEIS COLHERES DE CHÁ “ARTE-DECO” 96

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos, percorridos lateralmente por caneladuras côncavas, formando um desenho repetitivo.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0833, usada na contrastaria do Porto de 1838-1984.
Peso aprox: 117,7 gr.
Dim: 12,7 cm

Base Licitação: 60 €

BASE PARA GARRAFA 97

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular, decorado por faixa concêntrica com
parras e uvas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
4931 de Nelson Fernando Alves de Abreu, registada em 1990.
Peso aprox: 152,6 gr.

https://serralvesantiguidades.com/lote/21870
https://serralvesantiguidades.com/lote/22512
https://serralvesantiguidades.com/lote/22491
https://serralvesantiguidades.com/lote/22328
https://serralvesantiguidades.com/lote/22115
https://serralvesantiguidades.com/lote/22065
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Alt: 6,4 cm
Diâm: 9,2 cm (Medida exterior da base)

Base Licitação: 75 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 98

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados
e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Moreirense Futebol Clube” e “Sport Clube Beira-Mar”. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Contraste: Cabeça de Veado. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 3,5 gr.
Dim:5,6 cm (Maior)
Dim: 4,1 cm (Menor)

Base Licitação: 70 €

COFRE DE PEQUENAS DIMENSÕES 99

Em chapa moldada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente
e descendente com pega central recortada e vazada em voluta. Decoração policroma em vários tons e a ouro sobre fundo bordeaux com vista de
jardim com pagodes e figuras em cenas do quotidiano oriental. Cofre com chave original. Sinais de uso e fechadura a necessitar de revisão.
Dim: 7x10,8x13,7 cm

Base Licitação: 20 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CERVÍDEOS” 100

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 7x15 cm

Base Licitação: 25 €

RELÓGIO MAÇÓNICO 101

Em prata, sem marcas de contrastaria, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em forma de pirâmide com tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada com tijolos contra fiados, formando um desenho geométrico repetitivo. Relógio de movimento mecânico accionado por
chave. Mostrador em prata com numeração romana incisa, decorado por faixa estilizada, encimada nos quatros cantos com motivos alusivos á
Maçonaria [Compasso, Régua, Esquadro e Foice]. Sinais de uso a necessitar de revisão de relojoeiro e chave omissa.
Sem marcas de contrastaria – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 – Nº2, alínea C.
Peso total aprox: 260,8 gr. [Caixa e mecanismo do relógio].
Dim: 7,5x8x7,8 cm

Base Licitação: 50 €

BANDEJA 102

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com
motivos florais gravados, intercalados por enrolamentos vegetalistas. Aba moldurada em dégradé e bordo encimado por frisos perolados em relevo,
intercalado por flores. 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: 217,2 gr.
Alt: 1,5 cm
Diâm: 22,1 cm

Base Licitação: 90 €

A. TAVARES (SÉC. XX) 103

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre madeira, representando paisagem rural com espigueiro e meda, ladeado por murete e cancela. Obra assinada e

https://serralvesantiguidades.com/lote/21949
https://serralvesantiguidades.com/lote/22338
https://serralvesantiguidades.com/lote/22007
https://serralvesantiguidades.com/lote/22717
https://serralvesantiguidades.com/lote/22873
https://serralvesantiguidades.com/lote/22320
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datada no canto inferior direito [A. Tavares // 924]. Pintura a necessitar de limpeza, apresentando pequenas falhas na superfície pictórica da pintura,
com mais incidência na parte lateral inferior. Trabalho emoldurado.
Dim: 19x13 cm (Óleo)
Dim: 36,3x30,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

MÓVEL PARA PARTITURAS DE MUSICA 104

Em madeira de pau-santo maciço, torneado, recortado, vazado e entalhado, trabalho francês do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto,
constituído por três prateleiras decoradas por rebaixe, intercaladas entre si por colunas torneadas em forma de balaústre. Base compartimentada por
três divisórias verticais de frente recortada para apoio das respectivas partituras, assente sobre pés torneados com términos em rodízios. Prateleira
superior decorada ao centro por flor estilizada recortada, vazada e moldurada, ladeada por pináculos torneados, encimada no verso por florão.
Sinais de uso.
Dim: 100x37x47 cm

Base Licitação: 100 €

CAIXA CIGARREIRA 105

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 com central recortado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 255,4 gr.
Dim: 2,7x11x16,3 cm

Base Licitação: 100 €

RELÓGIO DE LAPELA EM OURO 106

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com respectivas marcas de fabricante e de garantia do toque de 0,750, trabalho belga do séc. XIX-
XX. Tampa do verso, decorada ao centro por finas caneladuras cinzeladas em forma de resplendor, ladeado por faixa concêntrica recortada com
flores intercaladas por enrolamentos vegetalistas e frisos perolados. Tampas interiores com as respectivas marcas de fabricante e marcas de
garantia “cabeça de cavalo” e numerações incisas [28002]. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em
tons de branco, decorado por bordo exterior com apontamentos vegetalistas em dourado e numeração Romana a negro. A funcionar. Sinais de uso
e pequenas amolgadelas no aro da caixa.
Marcas de garantia do ouro Belga – Cabeça de cavalo do toque de 0,750.
Peso total aprox: 14,8 gr. (Caixa e a respectiva máquina)
Diâm: 2,4 cm

Base Licitação: 50 €

CANDEEIRO DE MESA 107

Em porcelana moldada e relevada, trabalho possivelmente português do séc. XIX-XX. Corpo de formato tubular, decorado em vários tons sobre
fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por frisos concêntricos. Corpo encimado ao centro por queimador em metal com roldana
lateral de movimento rotativo que acciona a torcida, tulipa em vidro translucido, decorado com motivos florais gravados a ácido. Sinais de uso.
Dim: 41,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 25 €

FRASCO DE PERFUME 108

Em vidro coalhado moldado, relevado e pintado, trabalho da Boémia do séc. XIX-XX. Corpo constituído por caneladuras bojudas de movimento
oblíquo e vertical recortadas, decoradas com motivos florais e complementos a ouro mate. Rolha decorada por caneladuras verticais, formando um
desenho gomado repetitivo com restos de policromia a ouro. Sinais de uso, desgastes no ouro e pequena esbeiçadela no bordo exterior da rolha.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22683
https://serralvesantiguidades.com/lote/22090
https://serralvesantiguidades.com/lote/22345
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FIO PARA HOMEM 109

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos parcialmente espaçados, interligados entre si, formando um desenho
repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar -
Vidal Nº 2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 74,3 gr.
Compr: 59 cm

Base Licitação: 50 €

COLAR DE PÉROLAS DE CULTURA 110

Enfiado em fio sintético, trabalho do séc. XX. Colar constituído no seu total por oitenta e duas (82) pérolas de cultura, sendo quarenta e uma (41) em
tons de bege, intercaladas por quarenta e uma (41) em tons de cinza. Sinais de uso.
Peso total: 57,2 gr.
Compr: 80 cm

Base Licitação: 75 €

A. TAVARES (SÉC. XX) 111

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre madeira, com vista campestre e arvoredo exuberante. Obra assinada e datada no canto inferior direito [A.
Tavares // 921]. Inscrição no verso da moldura [Ovra – Vidago - Portvgal // 6 - 9 - 921]. Trabalho emoldurado.
Dim: 16x12,5 cm (Óleo)
Dim: 28,7x25,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

CONJUNTO DE CANETAS PARKER 75 112

Em prata vermeil de marca Parker, modelo 75, trabalhos americanos do séc. XX. Conjunto constituído por caneta de tinta permanente e
esferográfica. Corpos de formato cilíndrico, decorado por caneladuras verticais, formando um padrão geométrico repetitivo, encimados por clipes em
prata dourada. Inscrições incisas nos bordos das tampas [Parker U.S.A. Sterling Vermeil - CAP & Barrel]. Estojo original forrado exteriormente a
percalina em tons de negro com inscrição a dourado [Parker] e forrado interiormente a veludo em tons de azul com inscrição ao centro [Parker 21].
Sinais de uso e rosca da caneta de tinta permanente moída.
Dim: 12,7 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim:12,7 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 20 €

TAÇA FRUTEIRA 113

Em vidro translucido moldado e relevado, trabalho possivelmente italiano do séc. XX. Corpo de formato oval de covo acentuado, decorado com
bolhas interiores, formando um desenho geométrico estilizado repetitivo, pegas laterais em forma de flor, ornadas por purpurinas em tons de ouro.
Sinais de uso, falta e defeito numa das flores.
Dim: 13x20,5x33 cm

Base Licitação: 25 €

TAÇA FRUTEIRA 114

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, assente sobre base circular. Aba decorada por faixa
concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas estilizados, intercalados por volutas e perolados em relevo. 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: 234,3 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 26 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22471
https://serralvesantiguidades.com/lote/21855
https://serralvesantiguidades.com/lote/22319
https://serralvesantiguidades.com/lote/22330
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PALITEIRO 115

Em vidro translucido moldado com armação em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente recortado de formato cilíndrico com
extremidades ornadas com monture em prata portuguesa, assente sobre pernas recortadas e vazadas em voluta. 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: 41 gr.
Dim: 6,5x7,5x10 cm

Base Licitação: 100 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 116

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Leixões Sport Club”; “Associação Desportiva Sanjoanense” e “Sporting Clube Olhanense”. 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: 3,9 gr.
Dim: 5 cm (Maior)
Dim: 4,2 cm (Menor)

Base Licitação: 80 €

POTE DE TRÊS PERNAS 117

Em ferro fundido, fabrico da “B&I”, 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 e inscrição em relevo [B&I] e número 5. Sinais de uso.
Alt: 42 cm
Diâm: 28,5 cm
Dim: 50 cm (Altura do pote com a respectiva asa articulada)

Base Licitação: 20 €

DOIS CACHIMBOS EM FORMA DE “CABEÇAS DE FIGURAS MASCULINAS” 118

Esculpidos em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilhas em matéria sintética, trabalhos possivelmente turcos do séc. XX. Sinais de uso,
um dos cachimbos partido e colado e outro com faltas e defeitos.
Dim: 12x44 cm (Maior)
Dim: 7,5X17,5 cm (Menor)

Base Licitação: 25 €

COLECÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS EM PRATA 119

Colecção constituída por  {VINTE EXEMPLARES}, desde o ano de 1921 ao ano de 1973. Conjunto numismático, que passamos a descrever: [1] -
Moeda da Suécia - Gustavo VI Adolfo (2 Coroas - 1955), em prata do toque {400 ‰}, com o peso aprox: 14 gr.; [1] - Moeda da Suécia - Gustavo VI
Adolfo (5 Coroas - 1966), em prata do toque {400 ‰}, com o peso aprox: 18 gr.; [1] - Moeda do Panamá (½ Balboa - 1966), em prata do toque {400
‰}, com o peso aprox: 11,5 gr.; [1] - Moeda da Finlândia (10 Marcos - 1971), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 24 gr.; [1] - Moeda das
Bermudas - Elizabeth II (1 Crown - 1964), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 22,6 gr.; [1] - Moeda da Checoslováquia (100 Coroas -
1949), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 14 gr.; [1] - Moeda da Índia (10 Rúpias - 1972), em prata do toque {500 ‰}, com o peso
aprox: 22,5 gr.; [1] - Moeda da África do Sul - Elizabeth II União Sul-Africana (5 Xelins - 1960), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 28,2
gr.; [1] - Moeda do Canadá - Rainha Elizabeth II (1 Dólar - 1973), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 23,3 gr.; [1] - Moeda da Eslováquia
(20 Korún - 1941), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 15 gr.; [1] - Moeda do Bhutan - Reino Budista (15 Ngultrums - 1974), em prata
do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 22,3 gr.; [1] - Moeda do Iraque - Rei Faisal I (200 Fils - 1932), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox:
20 gr.; [1] - Moeda da África do Sul - Rainha Elizabeth II (6 Pence - 1960), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 2,8 gr.; [1] - Moeda do
Reino Unido - Rei George V (6 Pence - 1933), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 2,8 gr.; [2] - Moeda do Reino Unido - Rei George VI (6
Pence - 1938/1945), em prata do toque {500 ‰}, com o peso total aprox: 5,6 gr.; [1] - Moeda do Reino Unido - Rei George VI (1 Xelim - 1945), em
prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 5,6 gr.; [1] - Moeda do Reino Unido - Rei George V (1 Florim - 1921), em prata do toque {500 ‰}, com o
peso aprox: 11,3 gr.; [2] - Moedas do Reino Unido - Rei George V (1/2 Coroa - 1920/1933), em prata do toque {500 ‰}, com o peso aprox: 28,2 gr.
Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso, em estado de conservação: MC/REG/ BC/
MBC.
Peso total aproximado do toque 400 ‰ : 43,6 gr.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22155
https://serralvesantiguidades.com/lote/21960
https://serralvesantiguidades.com/lote/22490
https://serralvesantiguidades.com/lote/22017
https://serralvesantiguidades.com/lote/22027
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Peso total aproximado do toque 500 ‰ : 247,8 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas no fim do texto não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação
das mesmas.

Base Licitação: 50 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 120

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “União Desportiva Vilafranquense”; “Sport Clube Leiria e Marrazes” e “Clube Desportivo de Gouveia”. 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: 4,8 gr.
Dim: 5,2 cm (Maior)
Dim: 4,9 cm (Menor)

Base Licitação: 80 €

JARRA MODERNISTA 121

Em porcelana moldada da fábrica da Vista Alegre, modelo “Blue Line” realizado pela designer Mikaela Dörfel, trabalho do séc. XXI. Corpo
estilizado, decorado em tons de azul sobre fundo branco desvidrado com faixas verticais entrançadas entre si. Marca por carimbo na base e
assinada pela designer “Mikaela Dörfel”. Sinais de uso.
Marca Nº 41 em uso a partir de 2001.
Alt: 35,3 cm

Base Licitação: 25 €

BOQUILHA 122

Em prata russa moldada e esmaltada com terminal em osso, trabalho do séc. XX. Corpo recortado de formato tubular, ricamente decorado com
esmaltes em vários tons sobre fundo dourado com motivos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e fiadas peroladas com
término em bocal em osso esculpido. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata russa.
Peso total aprox: 13,4 gr.
Compr: 12 cm

Base Licitação: 100 €

DOIS BULES DE CALDO 123

Em faiança portuguesa, fabrico atribuível a Coimbra, trabalhos do séc. XX. Corpo em forma de chávena de topo parcialmente fechado e recortado
em forma de meia-lua com pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre base circular. Decorações policromas em vários tons sobre
fundo branco e bege com frisos concêntricos em tons de azul, flores estilizadas e enrolamentos vegetalistas em tons de bordeaux e verde. Sinais de
uso e um dos bules com restauros.
Alt: 9 cm (Maior)
Alt: 7 cm (Menor)

Base Licitação: 30 €

JARRA 124

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com concheados em relevo, ladeados por
volutas e enrolamentos sobre fundo cinzelado, assente sobre base circular repuxada, decorada com caneluras verticais concavas com términos em
enrolamento. 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: 256,8 gr.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21981
https://serralvesantiguidades.com/lote/21907
https://serralvesantiguidades.com/lote/22862
https://serralvesantiguidades.com/lote/22208
https://serralvesantiguidades.com/lote/22866
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SERVIÇO EM VIDRO PARA CASA DE BONECAS “ARTE-DECO” 125

“BRINQUEDO” – Em vidro moldado, recortado e facetado em tons de verde e branco translucido, fabrico da Companhia Industrial Portuguesa “CIP”,
Marinha Grande, trabalho do séc. XX. Serviço de casa de bonecas constituído por uma (1) caneca para água, seis (6) copos, uma (1) garrafa
licoreira, três (3) taças para champagne e duas (2) taças com pires. Caixa original em cartão litografado com interior compartimentado para as
respectivas peças e etiqueta original no canto superior esquerdo “CIP // Portugal”. Sinais de uso.
Alt: 7,3 cm (Caneca)
Alt: 5,2 cm (Copos)
Alt: 11,9 cm (Garrafa licoreira)
Alt: 3,2 cm (Taças para champagne)
Alt: 3 cm (Taças com os respectivos pires)

Base Licitação: 25 €

SEIS MARCADORES DE MESA 126

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos em forma de pato com caneladuras transversais incisas para colocação dos respectivos
cartões nominativos. Estojo original forrado a veludo em tons de azul com os respectivos cartões nominativos. Sinais de uso.
Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e inscrição incisa “Bonfim”.
Peso aprox: 205,6 gr.
Dim: 2,4x1,5x4 cm

Base Licitação: 120 €

CAIXA DE PÓ DE ARROZ “DAVID FERREIRA” 127

Em prata dourada portuguesa com um camafeu em matéria sintética moldada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo de cantos
recortados com tampa parcialmente repuxada de movimento ascendente e descendente, encimada ao centro por camafeu sintético, ladeado por
flores e enrolamentos vegetalistas cinzelados com término em faixa concêntrica perolada. Fecho frontal recortado em voluta. Espelho interior com
moldura de cantos recortados e inscrição incisa [David Ferreira]. Sinais de uso.
Contraste: Águia - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 134,3 gr. (Peso com o respectivo camafeu e sem o espelho interior).
Dim: 2,5x7,9x8,8 cm

Base Licitação: 120 €

PRATO SOPEIRO 128

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado sobre
vidrado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas e duplo friso concêntrico. Aba com
a mesma decoração, ladeada por faixa concêntrica geométrica. Reinado de Qianlong. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo e cabelo na
aba.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 25 €

ALFINETE DE LAPELA 129

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 circular em forma de flor, cravejado no seu total por (40) quarenta pedras duras em tons de branco translucido,
nove (9) granadas em cabochão e (8) micro pérolas, ladeado por volutas recortadas e vazadas. 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 total aprox: 21,3 gr.
Diâm: 3,9 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22245
https://serralvesantiguidades.com/lote/22105
https://serralvesantiguidades.com/lote/22246
https://serralvesantiguidades.com/lote/22740
https://serralvesantiguidades.com/lote/21864
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SEIS GARFOS PARA BOLO E SEIS FACAS 130

Em metal prateado com terminais em metal dourado, trabalhos europeus do séc. XX. Cabos decorados na frente e verso com caneladuras verticais
estriadas, encimadas por faixa sobrepostas em relevo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim: 15 cm (Garfos)
Dim: 16 cm (Facas)

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 131

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Aba constituída por caneladuras largas de
movimento côncavo, decoradas por faixa concêntrica recortada com motivos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas. Sinais de
uso, pequenas faltas e defeitos no bordo exterior.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 315,9 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 30,5 cm

Base Licitação: 120 €

PASSE-PARTOUT DE SUSPENSÃO “DAVID FERREIRA” 132

Em prata portuguesa dourada, trabalho do séc. XX. Moldura de formato rectangular ao alto moldurada e de topo recortado, decorado com arranjo
floral pintado sobre matéria sintética, ladeado por motivos florais em relevo. Interior com pintura a óleo sobre matéria sintética, tendo ao centro figura
feminina sentada em vulto perfeito, segurando com ambos os braços um bebé. Trabalho assinado no canto inferior direito. Sinais de uso e vidro
lascado no canto superior direito.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa “David Ferreira - Porto”.
Peso aprox: 183,6 gr.
Dim: 16,5x9,8 cm

Base Licitação: 120 €

GUERREIRO JAPONÊS “SAMURAI” 133

Em vidro moldado e relevado em tons de negro, com purpurina a ouro, trabalho possivelmente italiano do séc. XX. A figura está representada de pé
em vulto perfeito em posição de guarda com o braço esquerdo flectido e com a mão direita segura uma wakizashi “Espada”, apoiada no verso da
cintura. Traja roupagem da época, com botas de cano alto e jingasa “chapéu” de aba larga com término cónico, encimado frontalmente por chifres.
Sinais de uso.
Alt: 39,5 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 134

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, 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: 11,2 gr.
Dim: 1,7x1,7 cm

Base Licitação: 60 €

ALMOFARIZ COM PILÃO 135

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado com aletas verticais, ladeadas por
frisos e faixas concêntricas. Sinais de uso e desgaste do tempo.
Dim: 8,9x10,6 cm (Almofariz)

https://serralvesantiguidades.com/lote/22882
https://serralvesantiguidades.com/lote/22366
https://serralvesantiguidades.com/lote/22884
https://serralvesantiguidades.com/lote/21916
https://serralvesantiguidades.com/lote/22457
https://serralvesantiguidades.com/lote/22666
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Dim: 21 cm (Pilão)

Base Licitação: 25 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 136

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Futebol Clube de Famalicão”; “Futebol Clube de Vizela” e “Varzim Sport Club”. 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: 4,7 gr.
Dim: 5,7 cm (Maior)
Dim: 4,4 cm (Menor)

Base Licitação: 90 €

LOTE DE METAIS 137

“CAIXA DE CHÁ” – Em metal prateado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato oval, decorado por caneladuras verticais de movimento
côncavo, decoradas por medalhões ovais gravados, ladeados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Tampa moldurada em dégradé com
pomo torneado em forma de pináculo. Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm
“BANDEJA” – Em casquinha, trabalho alemão do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por monograma
gravado e inscrição no bordo inferior [Geislingen]. Sinais de uso.
Alt: 2 cm
Diâm: 16,2 cm
“CAVALETE” – Miniatura em metal prateado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo recortado, decorado no topo por faixa transversal recortada,
encimada por cruz com suporte de encartar no verso. Sinais de uso.
Dim: 11,2x5,5 cm

Base Licitação: 30 €

SALVA 138

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com folhas de
acanto interligadas entre si sobre fundo batido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 291 gr.
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 140 €

CANECA DE LUSTRINA 139

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: 30 €

ALFINETE DE LAPELA 140

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato
circular, decorado com (18) dezoito rubis encastoados, intercalados por (6) seis pérolas, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, 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: 4,4 gr.
Diâm: 2,7 cm

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21956
https://serralvesantiguidades.com/lote/22226
https://serralvesantiguidades.com/lote/22109
https://serralvesantiguidades.com/lote/22900
https://serralvesantiguidades.com/lote/22442
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PRATO LADEIRO 141

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado em tons de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por duplo friso concêntrico. Aba decorada por
enrolamentos vegetalistas estilizados, intercalados por faixa geométrica estilizada. Bordo ladeado por friso concêntrico a ouro. Reinado de Qianlong.
Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no bordo do vidrado.
Alt: 2,6 cm
Diâm: 23,2 cm

Base Licitação: 25 €

SETE COLECÇÕES DE MOEDAS DE UM ESCUDO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 142

Colecção constituída por {DUZENTOS E NOVENTA E OITO EXEMPLARES}, em alpaca, bronze e latão-níquel. Interessante conjunto numismático
que passamos a descrever: {PRIMEIRA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: BC/MBC}.
[11] Moedas em bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: MBC}. [11] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1989).
{Estado: MBC}.
{SEGUNDA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC/MBC}. [12] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1990). {Estado:
BC/MBC}.
{TERCEIRA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC/MBC}. [11] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1989). {Estado:
BC/MBC}.
{QUARTA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: MC/REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC/MBC}. [11] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1989). {Estado:
BC/MBC}.
{QUINTA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: MC/REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC}. [11] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1989). {Estado: BC/MBC}.
{SEXTA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: MC/REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC}. [11] Moedas em latão-níquel (1 Escudo - 1981 a 1989). {Estado: BC/MBC}.
{SÉTIMA COLECÇÃO} – [22] Moedas em alpaca (1 Escudo - 1927 a 1968). Colecção completa. {Estado: MC/REG/BC/MBC}. [11] Moedas em
bronze (1 Escudo - 1969 a 1979). Colecção completa. {Estado: BC/MBC}. É de realçar que se encontra nestas sete colecções a moeda de 1$00 em
alpaca de 1935, considerada bastante rara. Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso e
a necessitar de serem substituídos os separadores plastificados, devido a surgir alguns vestígios de verdete.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação das respectivas
moedas.

Base Licitação: 100 €

PAR DE JARRAS 143

Em porcelana francesa moldada, recortada, pintada e dourada, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos espalmados de formato piramidal invertido,
decorados em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas em relevo e ornatos a ouro.
Assentes sobre bases de formato oval. Numerações incisas na pasta da base. Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 144

Em prata portuguesa dourada, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por caneladuras verticais largas de movimento côncavo e convexo, decoradas
por faixa concêntrica recortada com enrolamentos vegetalistas gravados, ladeados por volutas e padrão geométrico, assente sobre base repuxada
com a mesma decoração. Bordo recortado de movimento ondulado, decorado por friso concêntrico de gordões. Sinais de uso e desgaste no
dourado.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 394,4 gr.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22742
https://serralvesantiguidades.com/lote/22029
https://serralvesantiguidades.com/lote/22906
https://serralvesantiguidades.com/lote/22484
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PAR DE CANDELABROS DE DOIS LUMES “ARTE-DECO” 145

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes recortados de sessão quadrangular, encimados por arandelas e copos que servem de apoio às
velas, assentes sobre bases molduradas em dégradé de formato circularem. 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: 371,9 gr.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 150 €

JARRA 146

Em vidro moldado em tons de amarelo, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado frontalmente com arranjo floral,
ladeado por enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos a ouro, assente sobre base repuxada de formato circular. Sinais de uso e ínfimas
esbeiçadelas no bordo.
Alt: 32,5 cm

Base Licitação: 25 €

ASTROLÁBIO 147

Em bronze moldado, recortado, vazado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular, ladeado por faixas concêntricas
incisas e escalas graduadas e gravadas, encimado ao centro por mediclina ou lanceta com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Alt: 31 cm
Diâm: 21,9 cm

Base Licitação: 30 €

TAMBULADEIRA 148

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com flores, intercaladas por caneladuras
obliquas com términos em enrolamento, formando um desenho repetitivo. Pegas recortadas e vazadas em voluta, intercaladas por cabeças
zoomórficas, interligadas a bordo recortado de movimento ondulado. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia da prata do toque 0,833, 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: 110,2 gr.
Dim: 5,5x10 cm

Base Licitação: 100 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA MASCULINA” 149

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 6,5x17 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO “REIS - PORTO” 150

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica com reservas recortadas
em forma de cartela, encimadas por concheados e ladeadas por volutas em relevo, intercaladas por motivos florais e perolados sobre fundo
gravado.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa [Reis - Porto].
Peso aprox: 394 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 30 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21850
https://serralvesantiguidades.com/lote/22890
https://serralvesantiguidades.com/lote/22045
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TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 151

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias da “União Desportiva Oliveirense”; “Clube Desportivo de Tondela” e “Clube Desportivo Nacional”. Inscrições incisas nos alfinetes
[Ouro].
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: 4,5 gr.
Dim: 4,5 cm (Maior)
Dim: 4,4 cm (Menor)

Base Licitação: 90 €

COLUNA 152

Em madeira de pau-santo maciço, chapeado e entalhado, trabalho francês do séc. XX. Tampo recortado em pedra mármore em tons de castanho
com nuances em tons de branco, ladeado por moldura em dégradé que acompanha as linhas da cintura, constituída por uma gaveta frontal,
decorada com arranjo floral entalhado com fundo espinhado, assente sobre pernas de boa curvatura, ornadas com enrolamentos vegetalistas,
interligadas entre si por prateleira recortada e moldurada com términos em pés de enrolamentos. Sinais de uso.
Dim: 87,5x40,5x40,5 cm

Base Licitação: 100 €

BOLSA DE SENHORA 153

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em malha de formato rectangular ao alto, decorado por argolas exteriores suspensas e na
base por elos ovais recortados e vazados, interligados por argolas e fio de movimento. Corpo aplicado a armação transversal maciça e recortada,
decorada em dupla face com motivos florais e enrolamentos vegetalistas gravados, encimada por fecho cruzado com terminais esféricos. Alça
constituída por elos transversais recortados e vazados de várias dimensões, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 137,7 gr.
Dim: 20x14,5 cm (Bolsa)
Dim: 36 cm (Bolsa com respectiva alça)

Base Licitação: 150 €

COROA DE IMAGEM 154

Em prata portuguesa sem marcas de contrastaria, trabalho do séc. XIX-XX. Diadema circular com faixa recortada, decorada com motivos florais
estilizados, volutas e enrolamentos vegetalistas, encimada no topo por cruz crucífera, unida por arcos ornamentados com medalhões recortados,
intercalados por volutas, enrolamentos vegetalistas e fiadas peroladas em dégradé em relevo. 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 aprox: 155,5 gr.
Alt: 17 cm
Diâm: 12,5 cm
Diâm da base 6,3 cm

Base Licitação: 150 €

FACA “GAÚCHA” 155

Em metal prateado, trabalho do séc. XX. Bainha decorada na frente e verso por reservas com cães de caça, ladeados por leões alados,
enrolamentos vegetalistas com término em dragão e faixa concêntrica com enrolamentos e perolados. Punho facetado, decorado com motivos
florais, enrolamentos e padrões geométricos, encimados por faixas facetadas em relevo. Verso com aleta de suspensão recortada. Lâmina em inox.
Sinais de uso.
Dim: 32 cm

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21951
https://serralvesantiguidades.com/lote/22689
https://serralvesantiguidades.com/lote/22849
https://serralvesantiguidades.com/lote/22850
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DUAS CANETAS DE TINTA PERMANENTE 156

“CHRONIST” – Caneta de fabrico alemão, trabalho dos anos 30/40. Corpo liso de formato cilíndrico, em celulóide de tons negros. Tampa do mesmo
formato e em celulóide, com inscrição incisa [Chronist] e clip em metal prateado. Caneta com sistema de enchimento por êmbolo de torção. Sinais
de uso. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 12 cm
“LEOJAC” – Caneta estilo “art déco”, trabalho possivelmente francês dos anos 30/40. Corpo de formato cilíndrico em matéria sintética e termino
com botão em tons de branco, decorado por finos frisos verticais, formando um desenho repetitivo. Tampa do mesmo formato e a mesma
decoração, com frisos circulares em tons de branco e em metal amarelo na parte superior e na parte inferior. Clip e alavanca em ferro polido. Caneta
com sistema de enchimento por alavanca lateral. Sinais de uso. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 12,4 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA ART DÉCO 157

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com motivos florais em relevo,
intercaladas por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 368,7 gr.
Alt: 14,5 cm

Base Licitação: 150 €

MOLHEIRA COM COLHER 158

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e bojudo de formato oval, assente sobre base circular repuxada e moldurada em dégradé
Bordo recortado, percorrido por moldura concêntrica. Colher lisa com término em concha recortada de covo acentuado com bocais laterais Sinais de
uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 318,4 gr.
Dim: 12,2x9,5x22,5 cm (Molheira)
Alt: 15 cm (Colher)

Base Licitação: 160 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 159

Colecção constituída aproximadamente por quatrocentos (400) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, chapa, matéria sintética e outros
materiais, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto constituído por variadíssimos temas publicitários, no qual que passamos a descrever:
“Confeitaria Cunha”; “Confeitaria Costa Moreira”; “Confeitaria Angola”; “Confeitaria San Remo”; “Espinho”; “Pastelaria Bocage”;
“Pastelaria da Boa Hora”; “Tintas Leme “Philips”; “Grundig”; “Penafiel”; “Circo Mexicano”; “Circo Lusitano”; Circo Portugal”; “ Circo
Costa”; “Café Porto”; “Café Divino”; “Cervejaria do Sol”; “Mercearia Pereira”; “Beatles”; “Oliva”; “Caritas”; “Vita Sal”; “Ford Anglia”;
“Toyota”; “O Diário”; “Modas Sanremo”; “Saparia Guida”; “Mabor”; “Escola de Condução Bastos”; “A Desportiva - Escola de Condução”;
“Associação Portuguesa do Canadá”; “Instituto Nacional de Sangue”; “1ª Exposição de Aeronáutica do Porto - 1960”; “Gold Save The
Queen - Portugal - 1957”; “Instituto Lusitano de Comércio”; “S. João // Senhora da Hora - 1965”; “A. P. Surdos”; “Casa Económica -
Gondomar”; entre muitos outros. 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 €

SALVA DE APARATO DE BORDO RECORTADO 160

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, profusamente decorado com cartelas recortadas de
movimento convexo, ladeadas por concheados em relevo, volutas, enrolamentos vegetalistas e perolados em dégradé, formando um padrão
repetitivo. Verso com argola de suspensão. 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: 395,6 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 36,3 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22838
https://serralvesantiguidades.com/lote/22865
https://serralvesantiguidades.com/lote/22256
https://serralvesantiguidades.com/lote/21994
https://serralvesantiguidades.com/lote/22368
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Base Licitação: 160 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 161

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Clube de Futebol Estrela da Amadora”; “Recreio Desportivo de Águeda” e “Sporting Clube Campomaiorense”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,4 gr.
Dim: 5,2 cm (Maior)
Dim: 4,6 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

RELÓGIO DE CAPELA COM DESPERTADOR DA “BOA REGULADORA” 162

Em madeira de nogueira maciça com partes recortadas, torneadas e molduradas com aplicações em metal dourado, fabrico da Boa Reguladora,
trabalho do séc. XX. Corpo de topo recortado de formato arquitectónico, encimado por pináculo e busto de figura feminina em metal moldado,
relevado e dourado. Porta central com vidro pintado em tons de dourado, decorada com gradeamento e balaústres, encimados por corrimões,
ornados com enrolamentos vegetalistas, interligados entre si por arco recortado com vaso suspenso com arranjo floral. Caixa ornada por colunas
torneadas, encimadas frontalmente por cabeças de leão moldadas e douradas com términos em pináculos torneados, assente sobre base
moldurada. Máquina e despertador de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador em metal prateado encimado por faixa em
papel em tons de branco com numeração romana a negro e inscrição na base “Made in Portugal e logotipo da Reguladora. Verso com etiqueta do
fabricante com inscrição [CP4 / 34 / 30 - Vila Nova de Famalicão] e instruções de bom funcionamento. A funcionar. Sinais de uso e em óptimo
estado de conservação.
Dim: 61x10,7x34,7 cm

Base Licitação: 50 €

OLIVEIRA PASSOS (SÉC. XX) 163

“FAROLIM - FOZ DO DOURO” – Aguarela sobre papel, representando paredão encimado pelo farolim da Foz do Douro, com rochedo a descoberto,
aves, embarcações à vela e areal. Assinado no canto inferior esquerdo [Olpassos]. Verso com inscrição [Farolim - Foz do Douro - Oliveira
Passos]. Trabalho emoldurado. Moldura com faltas e defeitos.
Dim: 10,2x18,7 cm (Aguarela)
Dim: 37,3x45 cm (Moldura)

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 164

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, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 296,7 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 30,5 cm

Base Licitação: 180 €

CESTO PARA PÃO DE BORDO RECORTADO COM ASA MÓVEL 165

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado com frutos,
assente sobre base repuxada de formato circular. Bordo recortado, decorado com aletas em relevo com términos em enrolamento. Asa móvel
recortada, decorada com aletas, volutas e fiadas peroladas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 356,3 gr.
Alt: 8 cm
Diâm:26 cm
Dim: 22 cm (Altura total com a asa móvel)

https://serralvesantiguidades.com/lote/21980
https://serralvesantiguidades.com/lote/22894
https://serralvesantiguidades.com/lote/22514
https://serralvesantiguidades.com/lote/22088
https://serralvesantiguidades.com/lote/22700
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Base Licitação: 180 €

BOMBONIERE 166

Em vidro moldado em tons de bordeaux, pintado e dourado com aro, pega e tampa em metal prateado, trabalho europeu do séc. XIX-XX, Corpo de
formato bojudo, decorado a ouro sobre fundo bordeaux com motivos de arranjos florais. Sinais de uso.
Alt: 19,5 cm

Base Licitação: 30 €

PRATO DE SUSPENSÃO 167

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado ao centro por
cavaleiro da guarda real em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda as rédeas e com a direita uma corneta com bandeirola suspensa,
ladeado por enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Diâm: 29,6 cm

Base Licitação: 30 €

INVULGAR BOQUILHA DE CHARUTOS 168

Boquilha em matéria mineral de tons castanhos com nuances claras e escuras, enriquecida na parte superior, junto ao topo, com gafanhoto em ouro
e prata (joalharia), com marca de garantia do ouro do toque 750 ‰, fabrico francês do séc. XIX. Corpo constituído por cabeça, tórax e abdómen em
prata. Antenas, pernas e ovopositor em ouro amarelo (18 k). Decoração realista, ricamente cinzelada, com asas em ametista de formato ovalizado,
cravejado nos olhos, tórax e abdómen com onze (11) diamantes em talhe antigo. Exemplar em estojo original de tons negros, com abertura e fecho
por sistema de mola metálica. Interior com cavidade do formato da boquilha e gafanhoto, forrado a seda em tons de creme e pano de veludo em
tons de bordeaux. Sinais de uso. Marcas de garantia do ouro francês [Cabeça de águia voltada para a direita, do toque 750 ‰].
Dim: 9 cm (Boquilha)
Dim: 2,5x1.4x0,55 cm (Jóia)
Peso total aproximado com a boquilha: 16,6 gr.

Base Licitação: 150 €

PALITEIRO 169

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI, representando bombeiro em posição vertical e em vulto perfeito, segurando uma agulheta com ambas as
mãos, assente sobre base repuxada de formato circular, decorada com faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas, término em pés recortados
em forma de folha. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 800 - Marca da garantia da prata do toque de 0,800, usada na contrastaria do Porto a partir de 2021.
Peso aprox: 176 gr.
Alt: 13,5 cm

Base Licitação: 180 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE PIRATA” 170

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 8,5x15,5 cm

Base Licitação: 30 €

SETE MEDALHAS EM PRATA PORTUGUESA 171

COLECÇÃO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS DA XVII EXPOSIÇÃO EUROPEIA DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA. 1983. «OS
DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES E A EUROPA DO RENASCIMENTO».
«O UNIVERSALISMO PORTUGUÊS»
Anv.: Ao centro: As Armas de Portugal, ladeadas por elementos vegetalistas e na base um astrolábio. Por baixo a inscrição e data: LISBOA / 1983.
À esquerda a assinatura do autor em relevo: Barata Feyo. Orla com a inscrição: EXPOSIÇÃO • EVROPEIA • DE • ARTE • CIÊNCIA • E • CVLTVRA.
Rev.: O centro dividido em dois campos: Parte superior com o planisfério das descobertas dos Portugueses, entre cinco rosas-dos-ventos. Parte

https://serralvesantiguidades.com/lote/22898
https://serralvesantiguidades.com/lote/22730
https://serralvesantiguidades.com/lote/22833
https://serralvesantiguidades.com/lote/22704
https://serralvesantiguidades.com/lote/22010
https://serralvesantiguidades.com/lote/22071
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inferior com quatro caravelas portuguesas, acompanhadas da legenda “ E•SE•MAIS•MUNDO•HOUVERA•LÁ•CHEGARA•LVSIADAS•VII•14.
Contraste: Águia 916 - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 2834 de Manuel Alcino de Carvalho de Carvalho Moutinho, registada em 1935, transferida para Manuel Alcino Figueiredo Moitinho em 1936 e
cancelada em 1987. Inscrição incisa [M. ALCINO].
«O CONHECIMENTO»
Anv.: No meio círculo esquerdo: A imagem de Pedro Nunes exibindo um livro, aonde está presente o “Principio do Nónio” e o “Tratado da Esfera”.
Na parte superior do círculo: O esquema das curvas “Loxodrómicas”. Por baixo a legenda e data: PEDRO NUNES / 1502|78. Estes elementos
destacam-se do plano de fundo, pontilhado, sentido da universidade do conhecimento. Por baixo a assinatura do autor em relevo: José Aurélio.
Rev.: Em todo o campo é preenchido com a rosa-dos-ventos estilizada, tendo ao centro um astrolábio.
«OS DESCOBRIMENTOS EMPRESA COLECTIVA»
Anv.: Ao centro: O Infante D. Henrique em posição de sentado, tendo a seu lado o se Brasão de Armas e o astrolábio, símbolo da exposição. Por
baixo, junto à orla a assinatura do autor: Gustavo Bastos.
Rev.: Em todo o campo ao centro: Três figuras em relevo com trajes da época, ladeadas por padrão heráldico e as 12 estrelas do Conselho
Europeu.
«INTERLIGAÇÃO DE CULTURAS E RELIGIÕES»
Anv.: Ao centro: Uma mão estilizada, sobre as ondas do mar, encimada por a esfera armilar, símbolo da nossa presença no Mundo inteiro. Por
baixo: O astrolábio, símbolo da exposição. Ao lado a assinatura do autor em relevo: Charters de Almeida.
Rev.: Ao centro: Figura mítica estilizada, ladeada por diversos símbolos orientais. Por baixo: As 12 estrelas do Comunidade Europeia.
«A GRANDE AVENTURA MARÍTIMA»
Anv.: Ao centro: O navegador português Fernão de Magalhães. Na orla a legenda: PRIMEIRA CIRCUM-NAVEGAÇÃO 1519 // FERNÃO DE
MAGALHÃES. No enxergo a assinatura do autor em relevo: Arlindo Rocha.
Rev.: Em todo o campo é preenchido com uma espiral cronológica da grande aventura marítima dos navegadores portugueses, Gil Eanes,
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Ao centro: O astrolábio, ladeado pelas 12 estrelas da Comunidade Europeia.
«INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO»
Anv.: Em todo o campo é a visão de um navegador, com um instrumento nautico a observar o espaço sideral povoado por estrelas cintilantes, o Sol
a Terra e a Lua. Na orla esquerda, acima da cabeça do navegador a assinatura do autor: José Rodrigues.
Rev.: Ao centro: O globo terreste rodeado por círculos, representado vista de mar estilizada, astrolábio e estrela cintilante.
«NOVA BOTÂNICA – NOVA ZOOLOGIA»
Anv.: Em todo o campo: O médico português quinhentista, ladeado por elementos botânicos. Por baixo a legenda: GARCIA D?ORTA. Ao lado a
assinatura do autor em relevo: Vilar.
Rev.: Ao centro: Vista de composição naturalista, com ave exótica e elefante. Por cima: O logotipo da Comunidade Europeia. Por baixo: Astrolábio.
Contrastes: Águia 916 - Marcas de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Gondomar
- Vidal Nº 3997 de Manuel Moreira dos Santos, registada no Porto, em 1968.
Exemplares em caixa original do emissor • Banco Pinto & Sotto Mayor, de formato quadrangular ao baixo. Interior e exterior forrado a pano veludado
em tons de castanho-claro, com sete compartimentos circulares em baixo relevo para aplicação das respectivas medalhas. As seis medalhas
menores estão inseridas em caixas originais de formato circular em acrílico translúcido. Acompanha esta colecção o folheto em brochura com 20
páginas, com texto alusivo à importante exposição realizada em Lisboa no ano de 1983. Ilustrado a negro e a branco, com fotografias dos mestres
escultores e a descrição pormenorizada de cada medalha desta colecção. Na última página vem o «Título de registo de propriedade do Banco
Pinto & Sotto Maior», com o [Nº 1411], de uma emissão de 4000 exemplares.
Metal: Prata proof
Formato: Circular
Bordos: Lisos
Estado: MBC
Diâmetro: 80 mm (Maior)
Diâmetros: 40 mm (As seis menores)
Toque: 916 ‰
Peso total aprox: 321 gr.

Base Licitação: 130 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 172

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Sport Clube União Torreense”; “Vitória Futebol Clube” e “Académico de Viseu Futebol Clube”. 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: 4,9 gr.
Dim: 5 cm (Maior)
Dim: 4,4 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

CANDELABRO DE CINCO LUMES 173

Em metal prateado, moldado e relevado, trabalho português do séc. XX. Fuste em forma de soldado representado de pé e em vulto perfeito,
segurando com a mão direita um punhal e com a esquerda uma taça com término torneado, encimada por cinco braços ornados com enrolamentos
vegetalistas com términos em arandelas e copos que servem de apoio às velas. Escultura assente sobre base repuxada e torneada, decorada com
caneladuras verticais e enrolamentos vegetalistas com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.

https://serralvesantiguidades.com/lote/21961
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Alt: 67 cm

Base Licitação: 35 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PELIKAN” 174

Caneta de fabrico alemão, modelo Ibis?, trabalho dos anos 50. Corpo liso de formato cilíndrico, em celulóide de tons negros com sistema de
enchimento rotativo e janela de visualização de nível de enchimento em tons de verde e inscrição incisa no topo [Export]. Tampa com o mesmo
formato em tons de negro, decorada com friso concêntrico e clip em plaque d’or com dupla inscrição incisa no topo [Pelikan]. Aparo em ouro com
inscrição [Pelikan - 14 c - 585]. Sinais de uso. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 11,9 cm

Base Licitação: 30 €

PORTA-CARTÕES 175

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo batido de formato rectangular e de covo acentuado, decorado ao centro por flor esculpida em
matéria sintética. Bordo percorrido por moldura em dégradé, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 315,7 gr.
Dim: 2,7x15,3x18,6 cm

Base Licitação: 200 €

INVULGAR “WAX - JACK” 176

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fuste torneado de formato tubular com término em pináculo, ladeado por tesoura, encimada na parte
frontal por arandela circular e copo com abertura ao centro para a colocação e fixação do respectivo pavio. Fuste assente sobre base sextavada e
repuxada ao centro, recortada, vazada e serrilhada, decorada com flores estilizadas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e volutas, encimada
por pega lateral recortada em voluta com apoio de dedo com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 143 gr.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 200 €

SALVA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 177

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de formato circular e de covo acentuado. Aba recortada, vazada e serrilhada, decorada
com medalhões lisos e repuxados, ladeados por motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 337 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 32,8 cm

Base Licitação: 200 €

CAMA DE CORPO E MEIO ESTILO D. MARIA 178

Em madeira de pau-santo maciço e entalhado, trabalho português do séc. XX. Cabeceira recortada em voluta, ricamente decorada por faixa com
caneladuras boleadas com términos em enrolamento e medalhão central, ornado com motivos geométricos entalhados e caneladuras boleadas.
Montantes de linhas direitas de sessão quadrangular, encimados por pináculos torneados com términos em pés de quadra. Sinais de uso e em bom
estado de conservação.
Dim: 163,5x129,5x198,7 cm

Base Licitação: 150 €

PENDENTE 179

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XIX. Corpo recortado,
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percorrido exteriormente por friso concêntrico perolado, decorado ao centro por flor em relevo, cravejada com (1) uma pérola, ladeada por
caneladuras verticais de sessão quadrangular, cravejadas no topo por (4) turquesas e ramagens cinzeladas interligadas entre si, término em argola
de suspensão. Sinais de uso.
Marca de ensaiador municipal do Porto: Vidal Nº 140 - Marca do ouro do contraste “António Gaspar Moreira Baltar”, registada também em 1880 e
usada até 1881. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 769 de Bernardino Marques de Sousa Lima, registada em 1979.
Peso total aprox: 5,6 gr.
Dim: 4,4x2,6 cm

Base Licitação: 150 €

POTE COM TAMPA 180

Em faiança Portuguesa do norte da fábrica da Torrinha - Vila Nova de Gaia, trabalho do início do séc. XX. Corpo bojudo, decorado em tons de azul
sobre fundo branco com cartela coroada com inscrição interior “ Bem Se Me Re Se”, ladeada por frisos entrelaçados com motivos vegetalistas e
perolados. Tampa decorada no topo por ave em voo perfeito, ladeada no bordo por duplo friso concêntrico e espinhados. Marca por carimbo e data
na base [FT - Gaia - F.13 - 1912]. Sinais de uso, tampa com restauros e pote com cráclé, cabelos e defeitos no vidrado.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 35 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 181

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com caneladuras verticais de movimento convexo, formando um
desenho gomado repetitivo, assente sobre base circular moldurada 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: 354,5 gr.
Alt: 23 cm

Base Licitação: 180 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 182

Em prata portuguesa prateada e dourada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular, profusamente decorado com enrolamentos vegetalistas,
ladeados por volutas e perolados sobre fundo cinzelado, assente sobre base moldurada em dégradé. Tampa amovível com a mesma decoração
com cartela central de formato oval com pintura interior de figura feminina pintada à mão sobre placa em matéria sintética. 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: 417,9 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 11,3 cm

Base Licitação: 200 €

SALEIRO E PIMENTEIRO 183

Em metal prateado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos repuxados de formato tubular, decorados junto ao bordo por faixa concêntrica perolada,
encimados por tampas perfuradas de movimento de roscar com as letras [S] e [P] com término em pegas laterais em madeira torneada e patinada.
Sinais de uso.
Alt: 6,5 cm

Base Licitação: 35 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE ÍNDIO” 184

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 8,5X16 cm

Base Licitação: 30 €

ALFINETE COM PENDENTE 185
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Em prata e ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 833 (prata) e do toque 800 (ouro), trabalho português
do séc. XX. Alfinete recortado e vazado em forma de laço, decorado com flor e faixas esvoaçantes, cravejado com strasses com pendente em forma
de caixa de formato oval, cravejado frontalmente por faixa concêntrica com Strasses. Verso com cartela central recortada, ladeada por motivos de
arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, encimadas por faixa transversal. Centro com pintura a óleo sobre placa sintética com figura
feminina em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos uma flor. 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. Marca de Ourives da Póvoa de Varzim - Vidal Nº 2854 de Miguel da Silva Andrade, registada em 1942
e cancelada em 1975.
Peso total aprox: 10 gr.
Dim: 5,2x2,6 cm

Base Licitação: 150 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 186

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica recortada com concheados em relevo sobre
fundo gravado, ladeados por volutas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular moldurada. 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: 355 gr.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 200 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX) 187

“MENINO JESUS DEITADO” – Óleo sobre tela representando Menino Jesus parcialmente desnudo, deitado em vulto perfeito sobre a manjedoura
com o braço direito flectido e com a mão direita sobre o peito. Obra assinada no canto inferior esquerdo. Assinatura não identificada. Pintura com
restauros antigos, apresentado algum craquelê e pequenas falhas na capa pictórica. Trabalho emoldurado.
Dim: 36x54 cm (Óleo)
Dim: 50,5x68,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

BILHETEIRA 188

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII- Corpo de formato circular de covo pouco acentuado, decorado ao centro por coroa vegetalista, ladeada
por faixa concêntrica geométrica e frisos perolados, assente sobre pés recortados e vazados com términos em enrolamento. Bordo decorado por
friso concêntrico perolado. Sinais de uso, restauros antigos e amolgadelas no bordo.
Contraste: Lisboa Coroa. Vidal Nº 21 - Marca variante das duas precedentes, ainda em uso nos fins do séc. XVIII. Marca de Ourives de Lisboa -
Vidal Nº 2636 - Atribuível a António Venâncio Quaresma com contraste de cerca de 1770 a 1804.
Peso aprox: 220,9 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 19 cm

Base Licitação: 220 €

PORTA GUARDA-CHUVAS 189

Em liga metálica moldada, relevada e pintada, trabalho europeu do séc. XX. Corpo recortado e vazado de formato rectangular ao alto com figura
masculina representada de pé e em vulto perfeito, segurando com ambas as mãos um guarda-chuva, ladeado por armação em forma de tronco.
Corpo assente sobre base recortada, ornada nas extremidades por enrolamentos vegetalistas e inscrição central em relevo [Irlandez]. Base
encimada por recipiente amovível para apoio dos respectivos guarda-chuvas. Sinais de uso.
Dim: 70x19,5x38 cm

Base Licitação: 40 €

FIO DE SENHORA 190

Em ouro amarelo sem marcas de garantia, trabalho português do 1º quartel do séc. XX. Corpo constituído por elos recortados, vazados e
espalmados de formato rectangular, interligados entre si, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
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Peso total aprox: 6,6 gr.
Compr: 42 cm

Base Licitação: 200 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PARKER” 191

Em metal dourado de marca Parker, fabrico inglês do séc. XX. Corpo decorado por caneladuras verticais lisas e finamente estriadas, formando um
padrão repetitivo. Tampa amovível com a mesma decoração, encimada por clipe recortado. Caneta com sistema de enchimento manual e por
recarga. Estojo original forrado exteriormente em tecido em tons de castanho com interior forrado em seda e veludo em tons de bege. Sinais de uso.
Compr: 13 cm

Base Licitação: 35 €

TABULEIRO DE BORDO RECORTADO 192

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, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 595 gr.
Dim: 29x43,1 cm

Base Licitação: 240 €

CACHIMBO EM FORMA DE “FIGURAS FEMININAS DESNUDAS” 193

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 7x18,5 cm

Base Licitação: 40 €

ALFINETE DE LAPELA 194

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado,
vazado, e batido, decorado por volutas ornadas por perolados incisos e em relevo, encimado por cinco (5) ametistas lapidadas. 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 total aprox: 7,6 gr.
Dim: 3,3x4,2 cm

Base Licitação: 200 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 195

“NATUREZA MORTA” – Óleo sobre tela, representando mesa encimada por cesto e prato com frutas, ladeados por vasilha e taça caída. Obra
assinada no canto inferior direito. Autor desconhecido. Trabalho emoldurado. Sinais de uso e moldura com ínfimos defeitos.
Dim: 90x120,5 cm (Óleo)
Dim: 107,5x137,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO “TOPÁZIO” 196

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular com fundo liso e de covo pouco acentuado. Aba parcialmente recortada e
vazada, decorada com faixas sobrepostas, formando um padrão geométrico repetitivo, encimadas por motivos florais em relevo e volutas com
términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e inscrição incisa [Topázio].
Peso aprox: 615 gr.
Diâm: 34,3 cm
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Base Licitação: 250 €

MESA DE JOGO 197

Em madeira de pau-santo maciço, chapeado e entalhado, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo recortado de formato rectangular ao baixo que
acompanha as linhas da cintura, decorada nos cantos por torneados com términos em pináculos, assente sobre arcos recortados em meia-lua e
pernas torneadas e entalhadas, unidas entre si por travejamento recortado com términos em pés de enrolamento. Sinais de uso, fissura na junção
da madeira do tampo superior e pequenos defeitos.
Dim: 73,5x42,5x84 cm (Fechada)
Dim: 72,5x84x83,5 cm

Base Licitação: 150 €

ALFINETE DE LAPELA “LAÇO” COM APOIO PARA RELÓGIO 198

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 em forma de laço, cravejado no seu total com vinte e cinco (25) turquesas com termino em
gancho frontal para apoio do respectivo relógio. 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 total aprox: 7,7 gr.
Diâm: 2x3,4 cm

Base Licitação: 200 €

JARRA 199

Em vidro opalino moldado, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo
opaco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por faixas concêntricas a ouro, assente sobre base repuxada de formato circular. Sinais de uso e
pequenos defeitos de fabrico.
Dim: 41,5 cm

Base Licitação: 50 €

COLECÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS EM PRATA 200

Colecção constituída por  {CINQUENTA E TRÊS EXEMPLARES}, desde o século XIX ao século XX. Conjunto numismático, que passamos a
descrever:
[1] - Moeda da Dinamarca (10 Coroas - 1967), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 20,4 gr.; [1] - Moeda das Filipinas - Administração dos
EUA (1 Peso - 1907), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda da Áustria (25 Xelins - 1957), em prata do toque {800 ‰},
com o peso aprox: 13 gr.; [1] - Moeda do Canadá - George VI (50 Cêntimos - 1952), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] -
Moeda da Áustria (25 Xelins - 1959), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 13 gr.; [1] - Moeda da Austrália - Rainha Elizabeth II (50
Cêntimos - 1966), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 13,2 gr.; [1] - Moeda do Canadá - Rainha Elizabeth II (1 Dólar - 1964), em prata
do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 23,3 gr.; [1] - Moeda do Canadá - Rainha Elizabeth II (1 Dólar - 1963), em prata do toque {800 ‰}, com o peso
aprox: 23,3 gr.; [1] - Moeda do Bahrein - Isa bin Salman Al Khalifa (500 Fils - 1968), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 18,3 gr.; [1] -
Moeda da Espanha - Francisco Franco (100 Pesetas - 1966), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 19 gr.; [1] - Moeda da Província de
Guangdong - China (1 Mace 4,4 Candareens - 1909-1911), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 5,5 gr.; [1] - Moeda da África do Sul -
Rei George VI (6 Pence - 1941), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 2,8 gr.; [1] - Moeda da África do Sul - Rei George VI (1 Xelim -
1943), em prata do toque {800 ‰}, com o peso aprox: 5,6 gr.; [1] - Moeda da Índia - Mir Osman Ali Khan (1 Rúpia - 1912-1925), em prata do toque
{818 ‰}, com o peso aprox: 11,1 gr.; [1] - Moeda da Turquia (10 Liras - 1960), em prata do toque {830 ‰}, com o peso aprox: 15 gr.; [1] - Moeda do
Egito - Abdul Hamid II (5 Qirsh - AH 1293 33H / 1907), em prata do toque {833 ‰}, com o peso aprox: 6,8 gr.; [1] - Moeda da Venezuela (2
Bolívares - 1960), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda da Letónia - Primeira República (5 Latis - 1929), em prata do
toque {835 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda da Grécia (30 Dracmas - 1964), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 12 gr.; [1] -
Moeda do Brasil - Imperador Pedro II (200 Reis - 1867), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 2,5 gr.; [2] - Moedas de França (50
Cêntimos - 1915/1916), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 5 gr.; [1] - Moeda de França (1 Franco - 1914), em prata do toque {835
‰}, com o peso aprox: 5 gr.; [3] - Moedas de França (5 Francos - 1960/1964/1969), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 36 gr.; [1] -
Moeda de França - Novas Hébridas (100 Francos - 1966), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda de França - Napoleão
III (2 Francos - 1868), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda de França (50 Cêntimos - 1894), em prata do toque {835
‰}, com o peso aprox: 2,5 gr.; [1] - Moeda da Suíça (1/2 Franco - 1928), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 2,5 gr.; [3] - Moedas da
Suíça (1 Franco - 1939/1940/1944), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 15 gr.; [4] - Moedas da Suíça (2 Francos -
1878/1912/1939/1948), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 40 gr.; [1] - Moeda da Suíça (5 Francos - 1933), em prata do toque {835
‰}, com o peso aprox: 15 gr.; [1] - Moeda da Suíça (5 Francos - 1963), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 15 gr.; [1] - Moeda da Itália
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(500 Liras - 1961), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 11 gr.; [1] - Moeda da Itália - Vittorio Emanuele III (5 Liras - 1927), em prata do
toque {835 ‰}, com o peso aprox: 5 gr.; [1] - Moeda da Bélgica - Leopold III (100 Francos - 1948), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox:
18 gr.; [1] - Moeda da Espanha - Rei Alfonso XIII (1 Peseta - 1904), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 5 gr.; [1] - Moeda da Espanha -
Rei Alfonso XIII (50 Cêntimos - 1880), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 2,5 gr.; [1] - Moeda da Letónia (2 Lati - 1926), em prata do
toque {835 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda da Venezuela (25 cêntimos - 1954), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 1,2 gr.; [1]
- Moeda da Venezuela (1/4 Bolívar - 1948), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 1,2 gr.; [1] - Moeda da Venezuela (1/2 Bolívar - 1945),
em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 2,5 gr.; [1] - Moeda da Grécia - Rei Paul I (20 dracmas - 1960), em prata do toque {835 ‰}, com o
peso aprox: 7,5 gr.; [1] - Moeda da Noruega (25 Coroas - 1970), em prata do toque {875 ‰}, com o peso aprox: 29 gr.; [1] - Moeda da China (1
Yuan - 1920 - Ano 9), em prata do toque {890 ‰}, com o peso aprox: 26,4 gr. Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum
original da numismática. Sinais de uso, em estado de conservação: MC/REG/ BC/ MBC.
Peso total aproximado do toque 800 ‰ : 188,4 gr.
Peso total aproximado do toque 818 ‰ : 11 gr.
Peso total aproximado do toque 830 ‰ : 14,9 gr.
Peso total aproximado do toque 833 ‰ : 7 gr.
Peso total aproximado do toque 835 ‰ : 282,9 gr.
Peso total aproximado do toque 875 ‰ : 29,2 gr.
Peso total aproximado do toque 890 ‰ : 26,7 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas no fim do texto não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação
das mesmas.

Base Licitação: 170 €

SÃO JOÃO BATISTA 201

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão
esquerda uma cruz encimada por bandeirola com inscrição “Ecce Agnus Dei” e com a direita em posição de acariciar o carneiro, assente sobre base
de formato rectangular ao baixo de cantos facetados. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Escultura com olhos de vidro. Sinais de
uso, pequenos defeitos na policromia e falta de dedos na mão que segura a cruz.
Dim: 20,5x6,5x14 cm

Base Licitação: 40 €

CARRERA Y CARRERA 202

“ALFINETE DE LAPELA • CABEÇA DE CAVALO” – Em ouro amarelo contrastado (18 k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 750
‰, fabrico espanhol da “Carrera y Carrera - designer”, dos anos 70. Invulgar alfinete, representando escultura de cabeça de equino em ouro amarelo
despolido, apoiada sobre o pescoço, sobressaindo as crinas em ouro polido, cravejado nos olhos com dois (2) diamantes em talhe de brilhante, com
cerca de 0,01 (ct) cada. Espigão do alfinete em ouro branco com a numeração e inscrição [46157 // Carrera y Carrera]. Verso da cabeça com as
marcas de garantia do ouro espanhol, do toque 750 ‰. Sinais de uso.
Peso total aprox: 5,05 gr.
Alt: 1,9 cm (Escultura equina)
Altura total: 5,2 cm

Base Licitação: 200 €

PALITEIRO “GATO COM CESTO NA BOCA” 203

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. O gato está representado sentado em vulto perfeito com um cesto
na boca, ornado no pescoço por um laçarote. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com filagens e ornatos a ouro mate, pintado á
mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequeno defeito no término do laçarote e esbeiçadela numa das patas frontais.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 12,5 cm

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO 204

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI, representando pastor em posição vertical e em vulto perfeito com um carneiro a seus pés, segurando
com a mão esquerda um cajado. Traja calções cingidos á cintura com casaca abotoada e chapéu de aba larga sobre a cabeça, assente sobre base
repuxada e moldurada em dégradé de formato circular, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas em relevo com términos em
pés recortados. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Coelho 835 - Marca da garantia da prata do toque de 0,835, usada na contrastaria do Porto a partir de 2021.
Peso aprox: 257,8 gr.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22919
https://serralvesantiguidades.com/lote/22832
https://serralvesantiguidades.com/lote/22236
https://serralvesantiguidades.com/lote/22699


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 41 de 244

Alt: 17,3 cm

Base Licitação: 250 €

COVILHETE DE BORDO RECORTADO 205

Em porcelana moldada e relevada, produção da fábrica “Porcel”- Aveiro, com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de
bordo recortado e de covo pouco acentuado, assente sobre base moldurada em dégradé de formato circular. Decoração policroma em vários tons
sobre fundo branco, tendo ao centro Brasão europeu encimado por águia, ladeado de arranjos florais, ornatos e filagens a ouro mate. Marca por
carimbo na base com a seguinte inscrição: Topázio - Cotton Noble and Hill - Adaptação de uma decoração “companhias das índias do séc. XVIII”.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e inscrição incisa Topázio.
Peso aprox: 100 gr.
Dim: 4,8x18,8x21 cm

Base Licitação: 30 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 206

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Clube União Micaelense”; “Sporting Clube Farense” e “Grupo Desportivo Sourense”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,5 gr.
Dim: 5,4 cm (Maior)
Dim: 4,4 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

TALHA CASTANHEIRA 207

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo gomado de formato bojudo, decorado em tons de azul
sobre fundo branco dita “Margão” com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos, formando um desenho repetitivo.
Tampa de bordo recortado com a mesma decoração, encimada por pomo esférico. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 28,5 cm

Base Licitação: 35 €

TABULEIRO 208

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval de covo acentuado com duas pegas laterais, assente sobre pés
recortados, decorados com enrolamentos vegetalistas e volutas. Orla recortada e vazada, decorada com caneladuras verticais e perolados,
formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 800 - Marca de garantia da prata do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 514 gr.
Dim: 6,5x22x35 cm

Base Licitação: 250 €

MESA COSTUREIRA 209

Em madeira de pau-santo maciço com partes faixeadas com aplicações em latão e madrepérola, trabalho francês do séc. XIX-XX. Tampo recortado
de movimento ascendente e descendente, decorado no topo com padrão geométrico, encimados por aplicações em madrepérola, madeira e latão
recortado, embutido e perfilado a negro com arranjo floral e ave em voo perfeito. Cintura de linhas tortas e retortas, decorada com embutidos em
latão, assente sobre pernas de boa curvatura, ornadas com aplicações em metal patinado. Tampo interior com espelho e caixa compartimentada
para colocação dos respectivos acessórios de costura. Sinais de uso, pequenos defeitos e chave omissa.
Dim: 73,5x57x38,3 cm

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22496
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DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 210

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX.XXI. Corpos
recortados e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Futebol Club União de Lamas” e “Futebol Club de Alverca”. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 5,7 gr.
Dim: 6,2 cm (Maior)
Dim: 5,3 cm (Menor)

Base Licitação: 110 €

PRATO LADEIRO 211

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado sobre vidrado em tons de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Bordo ladeado
por friso concêntrico a ouro. Verso com reservas. Reinado de Qianlong. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 22,8 cm

Base Licitação: 30 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 212

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Associação Naval 1º de Maio - Figueira da Foz”; “Sport Clube Estrela de Portalegre” e “Lusitano Futebol Clube”. 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: 6,2 gr.
Dim: 5,4 cm (Maior)
Dim: 4,6 cm (Menor)

Base Licitação: 120 €

INVULGAR BÚSSOLA DE BOLSO COM RELÓGIO DE SOL 213

Em madeira maciça pirogravada, papel, cordel, chumbo e outros materiais, produzida por “Verdadeiro Autor - João da Silva”, trabalho português do
início do séc. XX. Corpo em forma de caixa com tampa de movimento ascendente e descendente com inscrição no topo e a negro [Marca
Registada - IS - Verdadeiro Autor - João da Silva]. Interior da tampa com sol pirogravado a negro, ladeado por duas faixas concêntricas,
interligado à base por cordel “Gnómon” com término em peso de chumbo. Base com bússola central com protecção em vidro translucido, ladeada
por escala numérica de horas e inscrição a negro “Marca Registada - IS - Verdadeiro Autor”. Sinais de uso, uma das dobradiças partidas e manchas
na tampa superior.
Dim: 2x6,7x4,6 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA 214

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo facetado, recortado, vazado e serrilhado, decorado com motivos geométricos estilizados, formando
um desenho repetitivo, assente sobre pés recortados e vazados. 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: 549,8 gr.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 29,5 cm

Base Licitação: 250 €

ISQUEIRO DE SENHORA “CARTIER” 215

Em metal prateado escovado, trabalho francês do séc. XX. Corpo liso, decorado por faixas concêntricas com inscrição frontal gravada “Cartier”.
Verso com inscrições e numerações gravadas “ Cartier // 114820 // Swiss Made”. Sinais de uso e a necessitar de pedra.
Dim: 6x1,3x3 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/21983
https://serralvesantiguidades.com/lote/22741
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Base Licitação: 40 €

½ SERVIÇO DE CAFÉ 216

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Este serviço á constituído pelas seguintes peças que passamos
a descrever: uma (1) cafeteira, um (1) açucareiro, uma (1) leiteira, seis (6) chávenas e seis (6) pires. Decoração policroma em vários tons sobre
fundo branco com motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro mate. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 23 cm (Cafeteira)
Alt: 14,5 cm (Açucareiro)
Alt: 14 cm (Leiteira)
Alt: 6 cm (Chávena com pires)

Base Licitação: 50 €

½ LIBRA EM OURO – GEORGIVS V COM ARO RECORTADO 217

GEORGIVS V D.G.BRITT: OMN: REX F. D. IND: IMP:
Cabeça real à esquerda.
Verso: São Jorge e o dragão.
Em baixo 1912.
Bordo canelado.
Toque: 916,6 ‰
Sinais de uso.
Peso aprox: 4 gr.
“ARO” – Em ouro amarelo sem marcas de contrastaria, trabalho português do início do séc. XX. Aro circular de movimento encordoado, encimado
por faixa recortada e vazada, decorada com motivos florais em relevo com término em argola de suspensão.
Sem marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 3,2 gr.
Alt: 3,6 cm
Diâm: 2,5 cm
Dim: 4 cm (Altura total do aro com a respectiva argola de suspensão)
Nota: Peso total da ½ libra com o respectivo aro – 7,2 gr.

Base Licitação: 220 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 218

“VISTA DE GAIA” – Técnica mista sobre papel, representando vista de Vila Nova de Gaia com a Ponte de D. Luís sobre o Rio Douro, ladeada por
casarios e a Serra do Pilar. Assinado e datado no canto inferior direito. Autor não identificado. Trabalho emoldurado.
Dim: 56x44,5 cm (Técnica mista)
Dim: 70,4x59,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

CARRINHO DE CHÁ 219

Em madeira de pau-santo maciço, chapeado e torneado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, constituído por duas
abas laterais de movimento ascendente e descendente e dois tabuleiros, sendo o central amovível, assente sobre montantes lisos e torneados
interligados entre si por quadras de intercepção com términos em rodízios. Pega lateral torneada em metal dourado. Sinais de uso.
Dim: 68,5x47x76,1 cm (Fechado)
Dim: 68,5x79,2x76,1 cm (Aberto)

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 220

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
ao centro por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 (ct), ladeado por quatro fiadas transversais, cravejadas no seu total com (24)
vinte e quatro 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -

https://serralvesantiguidades.com/lote/22916
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Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 3,8 gr.
Med: 19

Base Licitação: 250 €

RELÓGIO DE PULSO PARA HOMEM “HUGO BOSS” 221

Caixa em aço polido da marca Hugo Boss, trabalho do séc. XX. Caixa de movimento parcialmente convexo de extremidades facetadas com coroa
lateral estriada que acciona o acerto manual das horas e respectivo calendário. Verso com inscrições [All Stainless Steel - Water Resistant 3ATM -
Boss - Hugo Boss - HB. 84. 1. 14. 2184 - 4. 077. 627]. Máquina accionada por movimento de quartzo. Mostrador em tons de negro com numeração
romana e estilizada em tons de branco com calendário às seis horas e inscrição no topo “Boss - Hugo Boss”. Braceletes em couro em tons de
negro. A funcionar. Sinais de uso e em bom estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 222

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada com concheados
gravados, ladeados por volutas, intercaladas por arranjos florais sobre fundo ponteado gravado. Aba com a mesma decoração e bordo recortado,
decorado com enrolamentos vegetalistas em relevo, intercalados entre si por friso de gordões. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 646,6 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 34,5 cm

Base Licitação: 260 €

CAIXA DE PÓ-DE-ARROZ 223

Em laca do japão, trabalho do primeiro quartel do séc. XX. Corpo de formato circular ao alto, decoração policroma em vários tons e a ouro, sobre
fundo lacado a negro, com vista de jardim, figuras masculinas e femininas em cenas do quotidiano oriental. Interior tubular com pincel de
maquilhagem, dito “Pompom de pó-de-arroz”, em tecido de tons brancos, com cobertura de plumas de avestruz, pega em osso em forma de
pináculo. Sinais de uso e bem conservada.
Alt: 6,7 cm (Caixa pó-de-arroz)
Diam: 8,2 cm (Caixa pó-de-arroz)
Alt: 8 cm (Pincel de maquilhagem)
Diam: 8,5 cm (Pincel de maquilhagem)

Base Licitação: 40 €

CANDEIRO DE MESA 224

Em metal cromado com esculturas em antimónio (bronze de arte) e tulipa em vidro fosco, trabalho europeu do séc. XX. Fuste recortado em metal
cromado com tulipa em vidro doble moldado em tons de azul e fosco com bordo de movimento ondulado, assente sobre base em pedra mármore em
tons de cinza com nuances em tons de branco, encimada por menino representado em posição vertical em vulto perfeito, segurando com a mão
esquerda um cachorrinho, ladeado por canídeo sentado. Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 50 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 225

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Sporting Clube de Espinho”; “Sporting Clube de Braga” e “Gil Vicente Futebol Clube de Barcelos”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,9 gr.
Dim: 5,1 cm (Maior)
Dim: 4,3 cm (Menor)

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22520
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TAPETE ORIENTAL 226

Em seda de fabrico manual, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de rosa, castanho, verde e negro sobre
fundo beije com florão central polilobado com motivos de arranjos florais, ladeado por enrolamentos vegetalistas, ramagens, flores e elementos
estilizados, formando um padrão repetitivo. Faixa superior e inferior rematada por franjas. Sinais de uso.
Dim: 102,5x185 cm (Medida interior)
Dim: 102,5x205 cm (Medida total com as franjas)

Base Licitação: 50 €

EDUARDO FREITAS 227

“INTERIOR DE ESTÁBULO” – Óleo sobre tela, representando estábulo com figura masculina representada de pé e em vulto perfeito a alimentar os
cavalos, ladeado por cão. Obra assinada na base [Ed. Freitas]. Moldura com chapa frontal em latão com inscrição a negro [Adaptação de Eduardo
Freitas].Trabalho emoldurado. Sinais de uso e moldura com ínfimos defeitos.
Dim: 33x28 cm (Óleo)
Dim: 54x50 cm (Moldura)

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 228

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por caneladuras oblíquas, intercaladas por (7) sete 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 3,1 gr.
Med: 17

Base Licitação: 250 €

LOUCEIRO VITORIANO 229

Em madeira de mogno maciço com partes faixeadas e molduradas, trabalho inglês do séc. XIX-XX. Corpo superior com cimalha moldurada em
dégradé, ladeada por faixa grega entalhada, constituído por duas portas envidraçadas decoradas por aranhas. Corpo inferior constituído por duas
gavetas superiores e duas portas almofadadas, utilizadas como elementos decorativos, assente sobre base moldurada com términos em pés
recortados. Parte superior compartimenta com três prateleiras e a parte inferior com uma prateleira central. Ferragens e escudetes em metal
patinado. Bonita vergada de madeira e boa patine. Sinais de uso.
Dim:207x111,5x46,5 cm

Base Licitação: 200 €

CENTRO DE MESA COM PLATEAUX 230

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Floreira de bordo recortado de covo acentuado, decorada por faixa concêntrica com motivos florais em
relevo, intercalados por concheados e volutas, assente sobre base circular repuxada, ornada por faixa concêntrica com motivos vegetalistas.
Plateaux de bordo recortado de formato circular com a mesma decoração e espelho central, assente sobre pés semicirculares. Sinais de uso, grade
da floreira e um dos pés do plateaux omissos.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 690 gr.
Alt: 10x20,5 cm (Floreira)
Diâm: 32,5 cm (Plateaux)
Alt: 14 cm (Centro de mesa com plateaux)

Base Licitação: 280 €

ISQUEIRO PARA HOMEM “S. T. DUPONT” 231

Em plaque argent, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorado por caneladuras verticais lisas e estriadas, formando
um padrão repetitivo. Tampa superior de movimento ascendente e descendente com cartela frontal. Exemplar com inscrições incisas na base [S. T.
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Dupont // Paris // Made in France // Laque de Chine 05D06A8]. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Dim: 6,2x3,7x1,1 cm

Base Licitação: 50 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 232

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Futebol Clube Tirsense”; “O Elvas Clube Alentejano de Desportos” e “Eléctrico Futebol Clube de Ponte de Sor”. 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: 6,9 gr.
Dim: 5,1 cm (Maior)
Dim: 4,8 cm (Menor)

Base Licitação: 140 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FRANCISCO SÁ CARNEIRO” 233

Em porcelana moldada, parcialmente despolida e polida, com boquilha em matéria sintética, trabalho português do séc. XX. Exemplar com
assinatura incisa na pasta [A. Pacheco]. Sinais de uso.
Dim: 5x16 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA 234

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo pouco acentuado. Bordo decorado por friso concêntrico perolado.
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: 577,3 gr.
Diâm: 29 cm

Base Licitação: 290 €

JARRA 235

Em vidro translucido moldado e lapidado com monture em metal dourado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo ricamente decorado com motivos
florais e enrolamentos vegetalistas lapidados com aplicações em metal dourado no topo e na base, decoradas com volutas em relevo e faixas
concêntricas com enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Alt: 31,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS COM PENDENTES 236

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos superiores
cravejados ao centro por (2) duas pedras lapidadas em tons de branco translucido, interligados a mesas recortadas e vazadas, ladeadas por fiadas
concêntricas cravejadas com pedraria em tons de branco translucido e ao centro em tons de vermelho. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 4,3 gr.
Dim: 1,6x0,9 cm

Base Licitação: 300 €

ANIBAL DE FARO (SÉC. XIX-XX) 237

“VISTA DO RIO DOURO” - Óleo sobre madeira, com vista do rio Douro, barcos ancorados, casarios em abundancia em ambas as margens e
montanhas.
Obra assinada e datada no canto inferior direito [A. De Faro // 1928]. Pintura a necessitar de limpeza, apresentando algumas manchas escuras na
superfície pictórica, com mais incidência na parte superior. Trabalho não emoldurado.
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Dim: 47,9x80 cm

Base Licitação: 100 €

TAÇA “MANUEL ALCINO” 238

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, decorado no bordo por dupla faixa concêntrica,
assente sobre esferas em pedra dura em tons de azul. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
4887 de Manuel Alcino e Filhos Ld.ª, registada em 1986.
Peso total aprox: 604,8 gr.
Alt: 9,9 cm
Diâm: 17,7 cm

Base Licitação: 300 €

CANAPÉ 239

Em madeira de pau-santo maciço recortado e entalhado, trabalho português do séc. XIX-XX. Costas recortadas de movimento ondulado com braços
em forma de (S), assente sobre pés torneados e entalhados com caneladuras verticais entalhadas. Costas, assento e braços em palhinha. Sinais de
uso, defeitos numa das pernas, vestígios de xilófagos e defeitos na palhinha das costas e do assento.
Dim: 97x64,5x211,5 cm

Base Licitação: 200 €

ANEL DE SENHORA 240

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 recortada, cravejada com (5) cinco topázios em dégradé em talhe oval, intercalados por (8) oito diamantes em talhe de
brilhantes com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 5 gr.
Med: 14

Base Licitação: 300 €

FLOREIRA DE SUSPENSÃO 241

Em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico atribuível às Caldas da Rainha, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de cabeça de bode com
cavidade no topo para apoio do respectivo arranjo floral. Decoração relevada, vidrada e policroma em tons de castanho. Sinais de uso e restauros.
Dim: 13,3x11,5 cm

Base Licitação: 40 €

BARCO VÍQUINGUE DE VELA HASTEADA 242

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo cavernado segundo o modelo “Langskip”, com mastro central de vela hasteada, interligada a
encordoados, roldanas e adriças. Casco protegido lateralmente por escudos sobrepostos entre si com leme lateral, âncora frontal e vinte e dois
assentos interiores, ladeados por apoios para suporte dos respectivos remos. Proa encimada por dragão com término em forma de cauda na ré,
assente sobre cavaletes recortados e vazados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 619 gr.
Dim: 23x14,5x26,5 cm

Base Licitação: 300 €

ESCOLA FRANCESA (SÉC. XIX-XX) 243

“PAISAGEM RURAL” – Óleo sobre tela, representando casarios com vista de jardim, ladeado por caminho e arvoredo exuberante. Obra assinada
no canto inferior esquerdo [Arango]. Assinatura não identificada. Pintura com restauros antigos e pequenas falhas na superfície pictórica. Trabalho
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emoldurado.
Dim: 46,2x55,2 cm (Óleo)
Dim: 56,3x65,4 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

LIBRA EM OURO - VICTORIA 244

Anv.: VICTORIA DEI GRATIA.
Ao centro: Cabeça real à esquerda.
Por baixo 1872.
Rev.: REGINA FID: DEF: BRITANNIARUM.
Ao centro: As armas reais, ladeadas por dois ramos de oliveira.
Metal: Ouro
Formato: Circular
Bordo: Serrilhado
Estado: Bela
Diâmetro: 22 mm
Toque: 916,6 ‰
Peso aprox: 8 gr.

Base Licitação: 250 €

CANECA 245

Em vidro coalhado moldado, soprado e pintado, trabalho da Boémia do séc. XVIII-XIX. Caneca de formato bojudo, ricamente pintada em vários tons
sobre fundo branco opaco com arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular. Pega lateral recortada e vazada
em voluta. Sinais de uso.
Alt: 10,8 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CHÁVENAS COM PIRES DE BORDO RECORTADO 246

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos decorados sobre vidrado com ricos esmaltes em
tons de “rouge de fer” e da família rosa com arranjos florais intercalados por bouquets e faixa concêntrica geométricas, pegas laterais recortadas e
vazadas em voluta, assentes sobre pires de covo acentuado com a mesma decoração. Reinado Quianlong. Sinais de uso, cabelos e pequenas
esbeiçadelas no bordo das chávenas e pires.
Alt: 6 cm

Base Licitação: 40 €

NAU PORTUGUESA DE VELAS HASTEADAS 247

Em prata portuguesa de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX-XXI. Estrutura cavernada seguindo as normas de um modelo original,
encimado no convés por três mastros de velas hasteadas com gávea central recortada e vazada, ladeada por cabos, roldanas, adriças, encordoados
e seis canhões laterais, assente sobre base em madeira maciça e patinada. Interior com salva vidas e cordas. Sinais de uso.
Peso aprox: 556,6 gr.
Dim: 232,5x11,3x27,5 cm (Nau)
Dim: 25 cm (Altura total da nau com a respectiva base em madeira)

Base Licitação: 300 €

GRUPO ESCULTÓRICO 248

Em cerâmica moldada, relevada e pintada, trabalho italiano do séc. XX. Grupo escultórico representando casal sentado em vulto perfeito em cenas
galantes, ladeados por canídeos e cesto com arranjos florais, assente sobre base em madeira de pinho maciço e patinado a negro. Escultura com
numeração e assinatura no verso. Sinais de uso e algumas pétalas com faltas e defeitos.
Dim: 38x30x52 cm (Escultura)
Dim: 40,5 cm (Altura total)
Dim: 2,5x27x54 cm (Base)
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Base Licitação: 60 €

JORGE VIEIRA (1967) 249

“PORTO DE PESCA” – Óleo sobre tela, representando barcos ancorados a cais com casarios e vareiras em cenas do quotidiano piscatório. Obra
assinada e datada no canto inferior direito [Jorge Vieira // 97]. Trabalho emoldurado.
Dim: 53,5x73,7 cm (Óleo)
Dim: 65,8x86 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

COLECÇÃO DE MOEDAS DA REPÚBLICA PORTUGUESA EM PRATA 250

Colecção constituída por  {NOVENTA E OITO EXEMPLARES}, desde o ano de 1912 ao ano de 1983. Belo conjunto numismático, que passamos a
descrever: [1] - Moeda (10 Centavos - 1915), em prata do toque {835 ‰}, com o peso aprox: 2,5 gr. {Estado: MC}. [2] - Moedas (20 Centavos -
1913/1916), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 10 gr. {Estado: BC}. [4] - Moedas (50 Centavos - 1912/1913/1914/1916), em prata
do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 50 gr. {Estado: BC}. [1] - Moeda (1 Escudo - 5 de Outubro de 1910 - S/d. 1914), em prata do toque {835
‰}, com o peso aprox: 25 gr.{Estado: BC}. [2] - Moedas (1 Escudo - 1915/1916), em prata do toque {835 ‰}, com o peso total aprox: 50 gr.
{Estado: MBC}. [30] - Moedas (2$50 - 1932 a 1951), em prata do toque {650 ‰}, com o peso total aprox: 98,2 gr., com o mínimo de duas moedas de
cada ano. {Estado: MC/REG/BC}. [28] - Moedas (5$00 - 1932 a 1951), em prata do toque {650 ‰}, com o peso total aprox: 190,3 gr., com o mínimo
de duas moedas de cada ano. {Estado: MC/REG/BC}. [3] - Moedas (5$00 - Infante D. Henrique - 1960), em prata do toque (650 ‰), com o peso
total aprox: 20,8 gr. {Estado: MBC}. [1] - Moeda (10$00 - Batalha de Ourique - 1928), em prata do toque (835 ‰), com o peso aprox: 12,5 gr.
{Estado: BC}. [6] - Moedas (10$00 - 1932/1933/1934/1937/1940/1948), em prata do toque (835 ‰), com o peso total aprox: 74,5 gr. {Estado:
BC/MBC}. [5] - Moedas (10$00 - 1954/1955}, em prata do toque (680 ‰), com o peso total aprox: 62,5 gr. {Estado: BC/MBC}. [1] Moeda (10$00 –
Inf. D. Henrique - 1960), em prata do toque (680 ‰), com o peso aprox: 12,5 gr. {Estado: MBC}. [2] - Moedas (20$00- Ren. Financeira / Inf. D.
Henrique – 1953/1960), em prata do toque (800 ‰), com o peso total aprox: 42 gr. {Estado: MBC}. [1] - Moeda (20$00 - Ponte Salazar - 1966), em
prata do toque (650 ‰), com o peso aprox: 10 gr. {Estado: BC}. [5] - Moedas (50$00 - P. A. Cabral / Vasco da Gama / Carmona / Banco de
Portugal / Lusíadas - 1968/1969/1971/1972), em prata do toque (650 ‰), com o peso total aprox: 90 gr. {Estado: BC/MBC}. [1] - Moeda (100$00 -
25 de Abril 1974 - S/d - 1977), em prata do toque (650 ‰), com o peso aprox: 15 gr. {Estado: BC}. [1] - Moeda (250$00 - 25 de Abril 1974 - S/d -
1977), em prata do toque (680 ‰), com o peso aprox: 25 gr. {Estado de: BC}. [1] - Moeda (500$00 - Descobrimentos Renascimento - 1983), em
prata do toque (835 ‰), com o peso aprox: 7 gr. {Estado de: MBC}. [1] - Moeda (750$00 - Descobrimentos Renascimento - 1983), em prata do
toque (835 ‰), com o peso aprox: 12,5 gr. {Estado de: MBC}. [1] - Moeda (1000$00 - Descobrimentos Renascimento - 1983), em prata do toque
(835 ‰), com o peso aprox: 21 gr. {Estado de: MBC}. [1] - Moeda (1000$00 - IV Centenário da Morte de Camões - S/d - 1983), em prata do toque
(925 ‰), com o peso aprox: 17 gr. {Estado de: MBC}. Exemplares em separadores plastificados.
inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso.
Peso total aproximado: 848,3 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação das respectivas
moedas.

Base Licitação: 250 €

RELÓGIO DE BOLSO 251

Caixa em metal dourado de marca “Henry Sandoz - Admiral - Non Magnetic”, fabrico suíço, produzido para o mercado americano, trabalho do
início do séc. XX. Tampa lisa e amovível com cartela interior, inscrições e numeração gravada “Warranted 20 Years - West Pointer - 700971”.
Máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual, com inscrições interiores gravadas “Henry Sandoz - Admiral - Non Magnetic -
Swiss - U.S. Pat. May, 24 - 1904 - 2 Adjustments - 7 Jewels” e número de série [9378734]. Mostrador esmaltado em tons de branco com dupla
numeração Romana em tons de negro e árabe em tons de vermelho com mostrador dos segundos às seis horas e inscrição no topo “ Admiral - Non
Magnetic - Swiss”. A funcionar. Sinais de uso, cabelo e defeito no mostrador.
Diâm: 5 cm

Base Licitação: 50 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 252

Colecção constituída aproximadamente por cento e cinquenta e três (153) exemplares de vários formatos, em metal esmaltado, bronze patinado e
outros materiais, trabalhos na sua maioria italianos do séc. XX. Conjunto constituído por vários temas, que passamos a descrever os seguintes:
Automobilismo - “Giro automobilística D´itália Troféu Fiat - Targa Agip - 410 - Automobile Club Torino 1974”; “Automobile Club Torino”;
etc… Sky Alpino - “19 Sky Meeting - Interbancario Europeo Livigno 1979 - Banco di Roma”; “Città di Biella”; “Trofeo Fuji Film - Onceas -
Obiettivo di Bronze 1972”; “Clube Alpino Italiano”; “Campionati Del Mondo di EOB - Cervinia”; etc… Clubes de Futebol - “A.C. Padova”;
“Juventus”; “Lazio”; “Milan”; “Servette FC”; “Grupo Desportivo de Lourenço Marques” etc… Marcas de Automóveis - “Fiat”; “Ferrari”;
“Maserati”; “Alfa Romeo - Milano”; etc… Políticos - “P.C.I.”; Insígnias de várias Cidades Italianas e outros países - “Génova”; “Parma”;
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“Varese”; “Zurich”; “Switzerland”; etc… entre outros - “Libertas - Corpo Vigili Urbany”; “Aikido”; “Polskie Radio”; “Polskie Biuro Podrosy
Orbis”; 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 €

ALFINETE DE LAPELA “LAÇO” 253

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo em malha em
forma de laço com terminais ornados por faixas transversais lisas, encastoadas com oito (8) turquesas, términos em franjas e perolados. 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 total aprox: 10,4 gr.
Dim: 3,5x3,3 cm

Base Licitação: 300 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 254

Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com as
mãos postas em oração. Rosto de traços bem demarcados de expressão graciosa, ladeado por cabelos finamente esculpidos. Escultura assente
sobre o mundo ladeado por crescentes de lua e três cabeças de anjos alados. Enverga túnica comprida com movimentos drapeados, decorada por
flores estilizadas e enrolamentos vegetalistas a ouro, sobre fundo branco, notando-se um ligeiro avanço da perna esquerda, deixando os seus pés a
descoberto. Manto sobre o ombro esquerdo, preso por um dos braços, caindo em pregas sobrepostas pelas costas, decorado com flores estilizadas
e enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo azul, assente sobre base em madeira facetada, moldurada e pintada. Sinais de uso e um crescente
de lua e serpente omissas.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE CASTIÇAIS MODERNISTAS DO DESIGNER “ROCHA CARVÃO” 255

Em prata portuguesa batida e cinzelada, trabalhos do séc. XX-XXI. Fustes entrançados em arame de prata, ladeados por faixas interligadas entre si,
encimados por arandelas em forma de trevo de três folhas com términos em copos interiores que servem de apoio às velas. Inscrição incisa “Rocha
Carvão”. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 235,4 gr.
Alt: 10,5 cm
Diâm: 6,6 cm

Base Licitação: 300 €

AUGUSTO CID (1941-2019) 256

“CAVALO LUSITANO” – Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho do séc. XX. Escultura com assinatura incisa (Cid). Escultura assente
sobre base em madeira de mogno maciço e patinado. Sinais de manuseamento.
Dim: 20x6,5x25 cm (escultura)
Dim: 2,7x11,2x30 cm (Base)
Dim: 23 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)
Nota: Augusto José Sobral Cid - Caricaturista, escultor, pintor e publicitário português, nasceu em 1941 no Faial (Horta) e morreu a 14 de Março de
2019 em Lisboa. Como escultor tem peças urbanas na avenida Gonçalves Zarco, em Lisboa (1995), no Aeroporto de Macau, na China (1997), na
avenida dos EUA, em Lisboa (2001), em Oeiras e na Madeira (2003), para além de diversos troféus que realizou para a Associação do Cavalo
Lusitano. Dedicou-se também à Pintura, tendo realizado algumas exposições. Como caricaturista recebeu, entre outras distinções, o 1.º Prémio de
Desenho Humorístico do Salão Nacional de Caricatura (1987), o Grande Prémio do I Salão Livre (1988), o Prémio CPPM - Humor e Património
(1989), o Grande Prémio do Salão Nacional de Caricatura (1990), Grande Prémio do Salão Nacional de Caricatura (1994), o Prémio Nacional de
Humor de Imprensa (1996) e o Prémio Stuart de Tira Cómica (2005). Das muitas exposições em que participou, merecem destaque a retrospectiva
de todo o seu trabalho (caricatura, escultura e publicidade), no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, em Lisboa (1990) e "Augusto Cid - O Cavaleiro do
Cartoon", no Museu Nacional da Imprensa, no Porto, de que se editou um importante catálogo (2004) etc…

Base Licitação: 100 €
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RELÓGIO DE BOLSO “CORTÉBERT” 257

Caixa dupla amovível em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750. Interior com tampa em metal
dourado de marca “Cortébert”, fabrico suíço dos anos 50. Tampa do verso decorada com cartela central recortada com enrolamentos vegetalistas e
volutas, ladeada por faixa concêntrica guilhochada. Tampa interior com as respectivas marcas de garantia do ouro do toque 0,750, com inscrição
central gravada “Cotébert” e número de série [1503230]. Caixa e tampa em metal com inscrições gravadas [Cortébert - Wacth Cº - Metal 1503230].
Máquina de movimento mecânico, accionada por corda manual. Mostrador em metal prateado, decorado ao centro por caneladuras verticais
estriadas, intercaladas por enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas, ladeadas por faixa concêntrica com numeração árabe a negro e mostrador
dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de uso e caixa com pequenas amolgadelas.
Contraste: Cabeça de Dragão (I) – Vidal Nº 29. Marca de garantia do ouro do toque de 0,750 das caixas de relógios, óculos, lunetas e similares,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 8,2 gr. (Caixa amovível em ouro)
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 250 €

VITRINA 258

Em madeira de mogno maciço e folheado com monture em metal dourado, trabalho francês do séc. XIX-XX. Tampo recortado em pedra mármore
em tons de branco, ladeado por gradinha recortada, vazada e grinaldas. Corpo com porta e laterais envidraçados, decorados com aplicações
recortadas em metal dourado com laçarotes e motivos vegetalistas, ladeados por faixas e frisos concêntricos, assente sobre pés torneados com
términos em metal. Interior estofado em veludo em tons de bordeaux e compartimentado por três prateleiras. Chave original. Sinais de uso e
escudete omisso.
Dim: 138x30,5x67 cm

Base Licitação: 200 €

PALITEIRO “GALO COM SOMBRINHA” 259

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito com o braço direito flectido e com a mão esquerda
segura uma sombrinha. Apresenta-se ricamente trajado com colete e casaco desabotoado, assente sobre plinto e base circular, ladeada por
gradinha recortada, vazada e serrilhada com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 319,6 gr.
Alt: 17 cm

Base Licitação: 320 €

CANDEEIRO DE MESA DE PÉ ALTO 260

Em diversos materiais, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Fuste em mármore em tons de verde em forma de coluna com capitel em bronze dourado,
encimado por depósito bojudo em vidro moldado em tons de verde com queimador em metal, assente sobre base quadrangular moldurada em
dégradé com término em pés de sapata. Candeeiro original a petróleo e electrificado posteriormente.
Sinais de uso, pequenas esbeiçadelas no topo do fuste e casquilho omisso.
Dim: 49 cm

Base Licitação: 50 €

MEMÓRIA DE DIAMANTES 261

Em ouro branco contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Memória cravejada
com fiada única com (23) vinte e 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 do toque de 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. 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.
Peso total aprox: 4,6 gr.
Med: 16

Base Licitação: 350 €
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CAMILLE FAURÉ (1874-1956) 262

“INVULGAR JARRA - ARTE-DECO” – De pequenas dimensões, em cobre moldado e ricamente esmaltado, trabalho francês do séc. XX. Corpo de
formato bojudo, decorado com esmaltes policromados em vários tons com motivos estilizados e escorridos, pintados á mão. Assinada no bordo
interior [C. Fauré - Limoges]. Sinais de uso.
Alt: 9,5 cm

Base Licitação: 60 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 263

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII. Fundo liso, ladeado por aba recortada e moldurada em degradé, assente sobre pés recortados,
decorados por frisos perolados. Bordo recortado, percorrido por friso perolado, interceptado por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso e
desgastes acentuados no contraste.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - L - 26/27 do toque mínimo de 0,750. Contraste da prata de ensaiador de Lisboa não
identificado, datável de c. 1750 / c. 1770. Marca de Ourives - L - 226 - Marca de Ourives de Lisboa não identificado, conhecida com os contrastes L -
26 e L - 27, datável de c. 1750 / C. 1770.
Peso aprox: 355,2 gr.
Alt: 3,1 cm
Diâm: 20,5 cm

Base Licitação: 350 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 264

Colecção constituída aproximadamente por trezentos e sessenta (360) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, metal precioso, cobre
patinado, matéria sintética e outros materiais, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto constituído na sua maioria alusiva ao futebol, diversas
modalidades desportivas e temas publicitários, no qual passamos a descrever: Clubes de Futebol - “Futebol Clube do Porto”; “Sport Lisboa e
Benfica”; “Sporting Clube de Portugal”; Clube de Futebol os Belenenses”; “Boavista Futebol Clube”; “Vitória de Setúbal Futebol Clube”;
“Leça Futebol Clube”; “Varzim Sport Club”; “Atlético Sport Clube”; “Grupo Desportivo de Bragança”; “Gondomar Sport Clube”; “Clube
União de Coimbra”; “Sport Clube da Covilhã”; “Futebol Clube de Vizela”; “Sporting Clube Farense”; “União Desportiva Vilafranquense”;
“Alhandra Sporting Club”; “Sport Abrantes e Benfica”; “Sport Clube Penalva do Castelo”; entre outros. Diversas modalidades - “Federação
Portuguesa de Ciclismo”; “Atletismo”; “Pesca”; “Bilhar”; “Clube de Judo”; “Clube de Caçadores”; “Columbofilia”; etc. Publicitários -
“Banco Borges Irmão”; “Banco Pinto Souto Maior”; “Penhas da Saúde - Serra da Estrela”; “Casa do Povo de Ceira”; etc. Colecção
emoldurada e aplicada sobre veludo almofadado em tons de vermelho. Exemplares com possíveis faltas e defeitos.
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 75 €

COLECÇÃO DE QUARENTA MEDALHAS EM PRATA 265

EDIÇÃO ALUSIVA AS MOEDAS DA DINASTIA DE BORGONHA", "DINASTIA DE AVIS", "DINASTIA FILIPINA" E "DINASTIA DE BRAGANÇA.
Esta interessante colecção de quarenta (40) medalhas, são umas réplicas fiéis das moedas dos descobrimentos portugueses do século XII ao
século XX.
Conjunto constituído pelas seguintes medalhas reproduzindo as seguintes moedas: Dinheiros de Bolhão - (D. Afonso I); Morabitino (D. Sancho I);
Morabitino (D. Afonso II); Dinheiros de Bolhão (D. Sancho II); Dinheiros de Bolhão (D. Afonso III); Tornês (D. Dinis); Dinheiros de Bolhão (D.
Afonso IV); Dinheiros de Bolhão (D. Pedro I); Dobra-pé-terra (D. Fernando I); Reais de 10 Soldos (D. João Regedor); Real de 10 Reais brancos
(D. João I); Leal (D. Duarte); Escudo de Lisboa (D. Afonso V); Justo (D. João II); Português (D. Manuel I); S. Vicente (D. João III); Engenhoso
(D. Sebastião); 500 Reais (D. Henrique I); Tostão - (Governadores do Reino); Cruzado (D. António, Prior do Crato); Dois Cruzados (D. Filipe I);
Quatro Cruzados (D. Filipe II); Tostão (D. Filipe III); Conceição (D. João IV); Quatro Vinténs (D. Afonso VI); 4.400 Reis (D. Pedro - Regente);
Cruzado (D. Pedro II); Dobrão (D. João V); Cruzado Novo (D. José I); Peça (D. Maria I e D. pedro III); Véu de Viúva (D. Maria I - Viúva); Pataco
(D. João, Príncipe Regente); Cruzado Novo (D. João VI); Peça - 7.500 Reis (D. Pedro IV); Peça (D. Miguel); Peça - tipo “degolada” (D. Maria II);
500 Reis (D. Pedro V); Coroa - 10.000 Reis (D. Luís); 1.000 Reis - IV Centenário da Descoberta da Índia (D. Carlos); 1.000 Reis - Centenário da
Guerra Peninsular (D. Manuel II).
Exemplares em caixa original de formato rectangular ao baixo, em madeira lacada a negro, decorada na tampa com frisos e motivos heráldicos a
ouro.
Interior da caixa forrada a veludo de tons negros na parte inferior e superior. Parte inferior com quarenta compartimentos circulares em baixo relevo
para aplicação das medalhas. Edição exclusiva das colecções Philae, com as 40 brochuras descritivas de cada moeda, inseridas em caixa
cartonada original de tons negros.
“MEDALHAS” – Em prata despolida (20) e prata dourada (20), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,925, trabalho português do séc.
XX.
Contraste: Águia - Vidal Nº 4106. Marca de garantia da prata do toque 0,925, aplicada em artefactos pequenos, usada na contrastaria de Lisboa
desde 1985. Uma cabeça de águia, voltada para a esquerda, tendo na base o número 925. Vidal Nº 3290 - Marca de ourives de Sociedade Industrial
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de Condecorações, Lda., de Lisboa, registada em 1959.
Dim: 5,7x62x38 cm (Caixa original lacada a negro)
Metal: Prata
Formato: Circular
Bordos: Lisos
Estado: Soberbas
Diâmetro: 15 mm (Menor)
Diâmetro: 41 mm (Maior)
Toque: 925 ‰
Peso total aproximado das 40 medalhas: 702,6 gr.

Base Licitação: 350 €

TAÇA 266

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em
tons de “rouge de fer” e azul sobre fundo branco, tendo no interior arranjo floral e na aba faixas concêntricas com frisos ondulados e perolados.
Exterior decorado com reservas de motivos florais em tons de rosa, intercalados entre si por grinaldas e flores pintadas em tons de branco. Reinado
Jianquing. Sinais de uso e cabelo no vidrado.
Alt: 6,7 cm
Diâm: 14 cm

Base Licitação: 50 €

INVULGAR ALFINETE DE LAPELA EM OURO DO “FUTEBOL CLUBE DO PORTO” 267

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo convexo de
formato circular, cravejado com treze (13) diamantes em talhe de brilhante, tendo dez (10) cerca de 0,01 (ct) cada e três (3) cerca de 0,02 (ct) cada e
oito (8) safiras lapidadas, encimadas por escudo esquartejado com as Armas da Cidade do Porto, ladeado pelas insígnias do F. C. P. com término
em dragão.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 4,3 gr.
Dim: 5,8 cm

Base Licitação: 500 €

PARTE DE SERVIÇO DE JANTAR 268

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Este serviço de jantar é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: dezasseis (16) pratos ladeiros, doze (12) pratos sopeiros, doze (12) pratos de sobremesa, sete (7) pratos para pão, uma (1)
taça para salada, cinco (5) travessas de várias dimensões, duas (2) azeitoneiras, uma (1) molheira e três (3) terrinas de várias dimensões.
Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por faixas concêntricas a ouro. Marca
por carimbo no verso. Sinais de uso, um prato sopeiro com pequena esbeiçadela, três pratos de sobremesa esbeiçados e um partido, um prato para
pão esbeiçado e a taça saladeira com esbeiçadela no bordo exterior.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968
Diâm: 23 cm (Prato ladeiro)
Diâm: 22,5 cm (Prato sopeiro)
Diâm: 19 cm (Prato sobremesa)
Diâm: 15 cm (Prato para pão)
Dim: 25,7x39,5 cm (Travessa maior)
Dim: 18,5x28 cm (Travessa menor)
Dim: 16x20,5x34 cm (Terrina maior)
Dim: 13,5x16,5x28 cm (Terrina menor)
Dim: 4,2x14,2x22 cm (Azeitoneira)
Dim: 19x12x20 cm (Molheira)
Dim: 7,5x23x22,5 cm (Saladeira)

Base Licitação: 75 €

AÇUCAREIRO 269

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado por cartela recortada na frente e verso, ladeadas por motivos de
arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base moldurada. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, ornadas com
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enrolamentos vegetalistas em relevo. Tampa repuxada, decorada por faixa concêntrica de movimento ondulado, intercalada por motivos vegetalistas
cinzelados com término em pomo torneado em forma de pináculo. 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: 640,7 gr.
Alt: 20,5 cm

Base Licitação: 350 €

SEIS FLUTES DE CHAMPAGNE “SAINT LOUIS” 270

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da St. Louis, trabalhos franceses do séc. XX. Flutes parcialmente facetados, decorados por faixas
concêntricas ditas em pontas de diamante, assentes sobre fustes facetados com términos em base de formato circular. Marcados no verso [Cristal -
St. Louis - France]. Sinais de uso.
Alt: 17,8 cm

Base Licitação: 50 €

PENDENTE 271

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato
ovalado em filigrana de ouro, constituído por encordoados com término em voluta, encimados por perolados em relevo e flores estilizadas, percorrido
por fiada com (18) dezoito pérolas, encimado ao centro por pedra lapidada em tons de roxo em talhe de gota com término em argola de suspensão.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 10,8 gr.
Dim: 3,8x3,2 cm Pendente)
Dim: 4,6 cm (Altura total do pendente com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 400 €

RELÓGIO DE MESA EM FORMA DE BOLA COM SUPORTE 272

Relógio em cristal com suporte em metal patinado e alabastro, trabalho francês do séc. XX. Relógio de formato semiesférico em cristal com monture
em metal patinado, encimado por coroa estriada e argola se suspensão. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador
esmaltado em tons de branco com numeração árabe em tons de verde e mostrador dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de uso, cabelos
e restauros no mostrador. Suporte de formato oval em metal patinado, encimado por âncora interligada a corrente e bóia salva vidas, assente sobre
base em alabastro em tons de verde com término em pés torneados. Sinais de uso e esbeiçadelas no bordo da base.
Diâm: 6 cm (Relógio)
Dim: 21x21,5x13,7 cm (Suporte)

Base Licitação: 75 €

JARRO PARA ÁGUA 273

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixas verticais espiraladas de movimento
convexo, assente sobre base circular repuxada com a mesma decoração. Pega lateral recortada e vazada em voluta, percorrida por finas
caneladuras com término em enrolamento. 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: 736,3 gr.
Alt: 30,7 cm

Base Licitação: 370 €

OFICINA PORTUGUESA 274

“NATIVIDADE DE JESUS CRISTO” – Óleo sobre cobre, representando a adoração dos pastores no nascimento do Menino Jesus em Belém,
trabalho do século XVIII-XIX. Obra a necessitar de intervenção de especialista em restauros devido a falhas acentuadas na camada pictórica da
pintura. Trabalho emoldurado.
Dim: 36.5x30,5 cm (Óleo)
Dim: 42x35,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €
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ALIANÇA DE SENHORA 275

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro percorrido por
fiada única, cravejada no seu total com (27) vinte e sete 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 3,1 gr.
Med: 13

Base Licitação: 400 €

SÃO JOÃO BATISTA 276

Placa de fixação ou de suspensão em bronze moldado, relevado e dourado, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito, segurando com a mão esquerda um carneiro e com a direita um cajado. Rosto de expressão graciosa de traços bem demarcados com
barbas e cabelos finamente esculpidos em finas estrias, caindo em madeixas onduladas pelos ombros. Traja túnica comprida cingida à cintura,
deixando antever os seus pés descalços e manto esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com o braço esquerdo, deixando as pontas
pendentes caindo em pregueados harmoniosamente elaborados. Sinais de uso.
Dim: 30,5 cm

Base Licitação: 75 €

BALDE PARA GELO COM A RESPECTIVA PINÇA 277

“BALDE PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por caneladuras
verticais incisas, encimadas ao centro por duplo friso em relevo com término em faixa concêntrica com motivos de arranjos florais gravados,
ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base repuxada, ornada por frisos concêntricos perolados e encordoados. Corpo
ladeado por duas cabeças de leão em relevo com pegas em forma de argola. Interior com suporte recortado e vazado, decorado por flores
estilizadas para apoio do respectivo gelo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 4540 de Carlos Alberto Ferreira Alves, Ld.ª de Seixezelo (Vila Nova de Gaia), registada no Porto em 1977.
Peso aprox: 705,6 gr.
Alt: 14,7 cm
Diâm: 14,1 cm
“PINÇA PARA GELO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado, decorado nas laterais com enrolamentos vegetalistas,
ladeados por volutas, friso de gordões e fiada perolada em dégradé com términos em forma garra. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 4540 de Carlos Alberto Ferreira Alves, Ld.ª de Seixezelo (Vila Nova de Gaia), registada no Porto em 1977.
Peso aprox: 122,7 gr.
Alt: 16,5 cm
Peso total do balde para gelo com a respectiva pinça – 828,3 gr.

Base Licitação: 400 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 278

“TRECHO PISCATÓRIO” – Óleo sobre placa de madeira prensada, representando em primeiro plano, pescadores e varinas recostadas a fontanário
em cenas do quotidiano. Em segundo plano vista de encosta acentuada com casarios. Obra assinada e datada no canto inferior direito [77 •
Gmarty?]. Assinatura não identificada. Interessante composição cheia de luz e cor, alusiva aos costumes e trajes piscatórios, provavelmente da
zona de Aveiro. Pintura bem conservada. Trabalho emoldurado.
Dim: 62x82 cm (Óleo)
Dim: 73,2x93,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 279

Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa semiesférica, cravejada no seu total com (31) trinta e um 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 6,9 gr.
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Med: 16

Base Licitação: 500 €

CONJUNTO DE TRÊS CANETAS “SHEAFFER” 280

Em plaque d`Or, de marca Sheaffer, trabalhos americanos dos anos 70. Este conjunto de canetas é constituído por: (1) Caneta de tinta permanente,
(1) uma esferográfica e (1) uma lapiseira. Corpos parcialmente lisos, decorados por faixas verticais estriadas, formando um padrão geométrico
repetitivo. Tampas com a mesma decoração com términos facetados, encimadas por clips recortados de movimento parcialmente convexo. Aparo da
caneta de tinta permanente em ouro (14k) ® 585. Canetas com estojo original, forrado exteriormente a percalina em tons de negro com interior em
tecido em tons de castanho e veludo em tons de verde. Sinais de uso.
Dim: 13,6 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 12,8 cm (Esferográfica)
Dim: 12,8 cm (Lapiseira)

Base Licitação: 75 €

LEITEIRA 281

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX Corpo liso e bojudo de sessão elíptica, decorado no bojo por moldura larga em degradê, assente sobre
pés zoomórficos com términos esféricos. Pega recortada e vazada em voluta com término em cabeça de cisne. Tampa repuxada, encimada por
pomo torneado em forma de carneiro, representado deitado e em vulto perfeito em posição de observação. Sinais de uso.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-41]. Contraste da prata de ensaiador de Lisboa não identificado, datável de c. 1841 - c.
1870. Marca de Ourives de Lisboa não identificado - Fernando Moitinho de Almeida [L-189], conhecida com contrastes [L-40] e [L-41], bem como
com a marca de toque [L-58], datável de c. 1822 - c. 1870. 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 total aprox: 583,9 gr.
Alt: 17,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 400 €

MOBILIA DE ESCRITÓRIO 282

Em madeira maciça de castanho 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, um (1) cadeirão de braços e (2) duas cadeiras. Decoração dita de torcidos e tremidos com ferragens em latão recortado, vazado e
serrilhado com volutas e enrolamentos. Sinais de uso e vestígios de xilófagos.
Dim: cm (Estante livreira)
Dim: cm (Secretaria)
Dim: cm (Cadeirão de braços)

Base Licitação: 250 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 283

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
lisos e recortados em forma de cornucópias estilizadas, encimados no topo por fiadas transversais de movimento convexo, cravejadas no seu total
com (10) dez 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 8,4 gr.
Dim: 1,8x0,9 cm

Base Licitação: 500 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 284

Colecção constituída aproximadamente por duzentos e trinta (230) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, chapa, matéria sintética e
outros materiais, trabalhos na sua maioria portugueses do séc. XX. Conjunto constituído por militaria, diversas forças de segurança, protecção civil,
que passamos a descrever: “Operações Especiais”; “Copcon”; “Comandos”; “Policia Militar”; “Polícia de Segurança Publica”; “Guiné
Portuguesa - IV Congresso do Povo 1973 - Congressista”; “EAMA - Para Servir-vos Braço às Armas Feito”; “Direcção - Geral Segurança”;
“Bat. Caç. 2889 - Angola - Excelente Valoroso”; “Mocidade Portuguesa”; “Bar 1925 - Cart 1768 - Honra e Dever”; “Insígnia de Boina dos
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Paraquedistas”; “Distintivo das Tropas Paraquedistas Portuguesas”; “Emblema de Boina da força Aérea”; “Emblema de Boina dos
Comandos”; “RSS”; “MFA”; “GNR”; “Bombeiros Voluntários de Barcelinhos”; “Bombeiros Voluntários de Coimbra”; 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: 100 €

BOMBONIERE MODERNISTA 285

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato quadrangular com recipiente central de covo acentuado, assente sobre pernas
em forma de [V] invertido. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 569,6 gr.
Dim: 10,5x18x18 cm

Base Licitação: 400 €

“PANTERA” 286

Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito em posição de
observação, assente sobre base rectangular em mármore em tons de negro. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas na base.
Dim: 19,5x8,5x57x cm (Escultura)
Dim: 12x56,4 cm (Base em mármore)

Base Licitação: 100 €

PAR DE BRINCOS MODERNISTAS 287

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
parcialmente lisos e recortados em forma de meia-lua, cravejados no seu total com (20) vinte 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,9 gr.
Dim: 1,5x0,5 cm

Base Licitação: 500 €

PALITEIRO “CABRA A AMAMENTAR CRIA” 288

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Decoração realista, sem policromia. Sem marca. Sinais de uso e
ínfima esbeiçadela na cauda da cabra.
Nota: Exemplar idêntico encontra-se reproduzido no livro “Paliteiros - Vista Alegre”, edição Caleidoscópio, página Nº 33 & no livro “Vista Alegre //
Porcelanas”, edições Inapa, página Nº 130. Outros exemplares idênticos foram vendidos nos “III - IV e VIII - Leilões da Vista Alegre - 1999 - 2000 e
2007”, com os números 200 - 146 e 166.
Sem marca - 1870-1880.
Dim: 8x6,5x8,5 cm

Base Licitação: 60 €

GARRAFA LICOREIRA “MANUEL ALCINO” 289

Em cristal translucido moldado e lapidado com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado por
caneladuras verticais recortadas, formando um desenho repetitivo. Monture com gargalo encastoado em prata com pega tubular recortada e vazada
com términos em enrolamento. Rolha espalmada, decorada com caneladuras verticais lapidadas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 4887 de
Manuel Alcino & Filhos Ldª, registada em 1986.
Peso aprox: Não se consegue pesar
Alt: 31 cm

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22434
https://serralvesantiguidades.com/lote/22042
https://serralvesantiguidades.com/lote/22173
https://serralvesantiguidades.com/lote/22659
https://serralvesantiguidades.com/lote/22437
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F. GOLDSCHEIDER (1845-1897) 290

“TALHANTE” – Grupo escultórico em terracota moldada, relevada e pintada, trabalho austríaco do séc. XIX. A figura está representada de pé em
vulto perfeito, recostado a tronco de árvore com as mãos nos bolsos, ladeado por porco, assente sobre base recortada. Traja calças pelos joelhos,
deixando antever os seus pés calçados por sapatos, camisa encimada por colete, avental e barrete sobre a cabeça. Decoração desvidrada e
policroma em vários tons, pintada à mão. Assinatura, numeração e inscrições incisas no verso. Sinais de uso.
Dim: 35,5x14x28 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 291

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos recortados
em forma de flor, cravejados no seu total com (30) trinta diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimados ao centro por (2)
duas pérolas. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,5 gr.
Diâm: 1,5 cm

Base Licitação: 500 €

PAR DE JARRAS “VASOS Nº 3” 292

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo espalmado de bordo recortado e vazado, ladeado por
flores e ramagens em relevo, assente sobre base de formato oval. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo
floral, ladeado por ornatos e complementos a ouro, pintada à mão. Marca por carimbo na base e inscrição [Pintado por F.co Vidal].
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 60 €

PAR DE JARRAS “REIS JOALHEIROS” 293

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos parcialmente lisos de formato bojudo, decorados ao gosto do estilo “Manuelino” com faixas
concêntricas ornadas por medalhões e motivos arquitectónicos, arcos e volutas assentes sobre capitéis invertidos, assentes sobre taças e bases
repuxadas, encimadas por enrolamentos vegetalistas em relevo. Pegas laterais recortadas com motivos vegetalistas com términos em
enrolamentos. Sinais de uso e uma jarra com restauro antigo na base.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives do
Porto - “Reis Joalheiros”.
Peso aprox: 762 gr.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 450 €

CEIA COM OS DISCÍPULOS EM EMAÚS 294

Escultura de grande gestualismo e pormenor em madeira de carvalho maciço, entalhado e patinado, trabalho europeu do séc. XIX. Retábulo
ricamente entalhado, tendo em primeiro plano Jesus Cristo sentado em vulto perfeito ao centro da mesa, encimada por pratos, copos, pão e uma
faca, segurando com a mão esquerda um pão e com a direita em posição de abençoar. Em segundo plano e nas extremidades da mesa os dois
discípulos sentados em vulto perfeito em posição de observação, um deles com um cão deitado aos seus pés, ladeado por taça e jarro. Retábulo
com inscrição e data incisa no canto Inferior esquerdo [S. Pflug • 1854]. Retábulo com moldura em madeira de carvalho entalhado, moldurado e
patinado com caneladuras transversais e perolados, encimados por faixa concêntrica com reservas geométricas, intercaladas por volutas e flores
estilizadas. Sinais de uso.
Dim: 55,5x85,5 cm (Retábulo)
Dim: 72,5x101,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

ANEL DE SENHORA 295

https://serralvesantiguidades.com/lote/22723
https://serralvesantiguidades.com/lote/22164
https://serralvesantiguidades.com/lote/22494
https://serralvesantiguidades.com/lote/22853
https://serralvesantiguidades.com/lote/22082
https://serralvesantiguidades.com/lote/22128
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Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
recortado e vazado em (V), encimado por mesa oval, cravejada no seu total por (30) trinta 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 10 gr.
Med: 16

Base Licitação: 500 €

TAPETE PERSA DE GRANDES DIMENSÕES 296

Em fio de lã de fabrico manual, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorada em tons de vermelho, azul, castanho,
rosa velho e negro sobre fundo bege, decorada por florão central recortado com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas,
ladeadas por frisos concêntricos e faixa ornada com flores, volutas e enrolamentos vegetalistas estilizados, formando um padrão repetitivo.
Extremidades rematadas por franjas. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 271x379 cm

Base Licitação: 200 €

PAR DE CASTIÇAIS 297

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Fustes torneados em forma de balaústre, decorados por faixas concêntricas peroladas e caneladuras
verticais, encimados por arandelas e copos interiores que servem de apoios às velas. Bases repuxadas de formato cónico, decoradas com
caneludas verticais e oblíquas incisas, assente sobre pés recortados de movimento côncavo, ornados com espinhados, ladeados por volutas e
enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa. Vidal Nº 134 - Marca da prata do contraste do Porto Guilherme Guedes Mancilha, registada em 1877 e usada até 1881.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 2697, atribuível a Francisco Pinto Teixeira da segunda metade do séc. XIX.
Peso aprox: 587,7 gr.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 500 €

INVULGAR CANECA PARA ÁGUA GELADA 298

Em metal prateado com reservatório em faiança moldada e relevada, trabalho inglês do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado
na frente e verso com reservas com paisagem e casario, ladeado por ramagens, encimadas por aves em vulto perfeito em posição de observação,
ladeadas por ramagens, motivos florais e volutas sobre fundo empedrado, assente sobre base moldurada. Vocal recortado e saliente, decorado com
motivos florais, volutas e enrolamentos vegetalistas. Tampa repuxada e amovível de movimento ascendente e descendente, decorada por faixa
concêntrica gomada em relevo, fixa à base por dois parafusos laterais com término em pomo circular espalmado. Pega lateral recortada e vazada
em volutas, ornada por faixa de movimento oblíquo com motivos de arranjos florais em relevo. Interior com depósito amovível em faiança moldada e
relevada em tons de branco com inscrição [Reed & Barton's - Ice Pitcher Linings]. Caneca com numeração e inscrição incisa na base [2107 -
Me’d & Plated By - Reed & Barton's - Patented Aug. 4 - 1868 - May. 13 - 1879]. Sinais de uso.
Alt: 27,5 cm

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 299

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, encimado por mesa transversal, decorada por faixas transversais e verticais, cravejadas com (92) noventa e dois diamantes em talhe de
brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, intercalados por (20) vinte safiras em talhe de baguete, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de
uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque 0,750, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,5 gr.
Med: 15

Base Licitação: 550 €

PAR DE GARRAFAS LICOREIRAS 300

https://serralvesantiguidades.com/lote/22048
https://serralvesantiguidades.com/lote/22188
https://serralvesantiguidades.com/lote/22926
https://serralvesantiguidades.com/lote/22144
https://serralvesantiguidades.com/lote/22336
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Em vidro opalino moldado e pintado, fabrico possivelmente espanhol da real fábrica de vidros e cristais de “La Granja”, trabalhos do séc. XX. Corpos
bojudos, decorados em vários tons sobre fundo opaco ao gosto do séc. XVII com frutos e motivos de arranjos florais, interligados entre si por faixas
recortadas, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Gargalos encimados por rolhas recortadas e espalmadas, pintadas à mão. Sinais de uso.
Alt: 34,5 cm

Base Licitação: 80 €

BILHETEIRA D. MARIA 301

Em prata portuguesa, trabalho dos finais do séc. XVIII e princípio do séc. XIX. Corpo parcialmente liso de formato circular, decorado por faixa
concêntrica com ramagens cinzeladas, interligadas entre si por volutas estriadas, assente sobre pés recortados e vazados, ornados por faixas com
pendentes de formato ovalado, ladeados por fiadas peroladas com términos em enrolamento. Bordo percorrido por fiada perolada, intercalada por
flores em relevo. Sinais de uso, pequenas amolgadelas e a necessitar de polimento.
Contraste: Porto Coroa. Vidal Nº 76 - Marca da prata do contraste do Porto - José Coelho Sampaio, registada em 1792 e segundo Laurindo Costa
usada até 1810. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1422 de Manuel Martins Alves Fendas, dos fins do século XVIII e princípio do século XIX. [Dos
registos de Vicente Manuel de Moura].
Peso aprox: 548 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 27,2 cm

Base Licitação: 500 €

DUAS BILHAS PARA TRANSPORTAR ÁCIDO 302

Em grés moldado, relevado e vitrificado, trabalhos ingleses do séc. XX. Corpos de formato tubular com pega lateral recortada e vazada em voluta
com rolha de roscar no topo. Decoração vidrada em tons 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.
Alt: 34 cm
Nota: Exemplar idêntico e em bom estado de conservação está exposto no “Mangawhai Museum”, na Nova Zelândia.

Base Licitação: 40 €

D. MARIA II (1834-1853) COROA EM OURO • 5000 REIS – LISBOA 303

ANV.: MARIA • II • PORTUG : ET • ALGARB : REGINA.
Ao centro: Cabeça real à esquerda, diademada.
Por baixo: • 1851 •
REV.: Escudo de Portugal sobre manto coroado.
Por baixo: 5000 REIS
Metal: Ouro
Bordo: Serrilhado
Estado: M.B.C.
Diâm: 23,4 mm
Toque: 916,6 ‰
Peso: 8,95 gr.

Base Licitação: 400 €

JARRA EM FAIANÇA COM PEANHA EM MADEIRA 304

“JARRA” – Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica da Battistini de Maria de Portugal - Lisboa, trabalho do séc. XX. Corpo
de formato bojudo, decorado em tons de azul e vinoso sobre fundo branco, tendo ao centro casal de pavões em vulto perfeito em cenas de
galanteio, ladeados por ramagens, motivos florais, enrolamentos vegetalistas, friso perolado e faixas concêntricas com folhas de acanto. Bordo
ornado por pegas interligadas ao corpo, recortadas e vazadas em forma (L) invertido. Marcada por extenso na base e assinada por monograma.
Sinais de uso e esbeiçadela no bordo exterior da base.
Alt: 50 cm
“PEANHA” – Em madeira de castanho maciço, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Corpo torneado e entalhado de formato
circular, decorado por volutas e enrolamentos vegetalistas entalhados, encimado tampo circular, assente sobre pés entalhados. Sinais de uso.
Alt: 25,5 cm
Diâm: 23,5 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22194
https://serralvesantiguidades.com/lote/22489
https://serralvesantiguidades.com/lote/22399
https://serralvesantiguidades.com/lote/22307
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PAR DE CANDELABROS DE DOIS LUMES “TOPÁZIO” 305

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fustes recortados em voluta, decorados com motivos florais em relevo e enrolamentos vegetalistas.
Assentes sobre bases repuxadas de formato circular, ornadas com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Fustes encimados por arandelas
molduradas em dégradé e copos bojudos que servem de apoio às velas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0833, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 930 gr.
Alt: 17,5 cm
Diâm: 18 cm

Base Licitação: 500 €

BASE PARA ACEPIPES 306

Em metal moldado, recortado, vazado e dourado com duas taças em vidro, trabalho francês do séc. XX. Corpo recortado e vazado de formato
rectangular ao baixo, decorado com medalhões e arranjos florais em relevo, intercalados entre si por caneladuras vazadas de formato oval e
perolados, assente sobre pés de enrolamento. Pega central recortada em voluta, decorada com enrolamentos vegetalistas e faixa entrançada com
término em laçarote, ladeada por dois recipientes em vidro translucido moldado, decorados com flores e enrolamentos vegetalistas estilizados,
ladeados por caneladuras verticais. Inscrição em relevo na base [Deposé - L. XVI]. Sinais de uso.
Dim: 21x21x29 cm (Base)
Dim: 3x14,8x10,2 cm (Recipientes em vidro)

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 307

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso com
términos recortados em voluta, cravejadas no seu total com (40) quarenta diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada, encimadas
ao centro por (1) uma pérola. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 8,5 gr.
Med: 15

Base Licitação: 600 €

PRATO 308

Em faiança espanhola moldada e pintada, fabrico atribuível a Talavera ou Teruel, trabalho do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo
acentuado, decorado em tons de azul sobre fundo branco, tendo ao centro ave em voo perfeito, ladeada por enrolamentos vegetalistas e frisos
concêntricos. Aba decorada por faixa concêntrica com motivos vegetalistas. Sinais de uso, restauros e verso consolidado por dito “gatos”.
Alt: 8,5 cm
Diâm: 38 cm

Base Licitação: 75 €

GALHETEIRO 309

Em prata portuguesa com dois polvilhadores para sal e pimenta e duas galhetas em vidro moldado e lapidado em tons de branco translucido,
trabalho do séc. XX e XX-XXI. Corpo polilobado com gradinha recortada, vazada e serrilhada com motivos geométricos estilizados, encimada pelos
respectivos apoios para as galhetas e polvilhadores, assente sobre pés recortados e vazados com a mesma decoração. Fuste central facetado com
término em pináculo torneado com pega recortada, vazada e serrilhada com a mesma decoração. Galhetas e polvilhadores em vidro translucido
moldado e lapidado com flores estilizadas, padrões geométricos e caneladuras. Rolhas lapidadas de formato esférico. Sinais de uso e tampas dos
polvilhadores posteriores.
Contraste: Águia 833 e 925 - Marcas de garantia da prata do toque 0,833 e 0,925, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e desde 1985.
Peso aprox: 877,3 gr.
Dim: 28x18x22 cm

Base Licitação: 600 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22419
https://serralvesantiguidades.com/lote/22729
https://serralvesantiguidades.com/lote/22162
https://serralvesantiguidades.com/lote/22677
https://serralvesantiguidades.com/lote/22106
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PAR DE JARRAS 310

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XIX. Corpos recortados e parcialmente
espalmados, ricamente decorados com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro mate, assentes
sobre bases recortadas. Marcadas a azul na base. Sinais de uso e uma das jarras partida e colada.
Marca Nº 20 em uso 1870 - 1880.
Alt: 33 cm

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 311

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, encimado por mesa oval, ladeada por duas fiadas cravejadas com (16) dezasseis safiras e (10) dez
diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada, encimados nas extremidades por caneladuras em relevo, cravejadas no seu total com
(16) dezasseis 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,6 gr.
Med: 16

Base Licitação: 600 €

SEVILHANA 312

Escultura em cerâmica moldada e relevada, produção da fábrica Gilman & ctª - Sacavém – Lisboa, trabalho do séc. XX. A figura está representada
de pé em vulto perfeito com a perna direita levantada em posição de dança, assente sobre base moldurada de formato rectangular ao alto de cantos
facetados. Apresenta-se ricamente trajada com vestido comprido de movimento rodado e decotado, decorado em vários tons com motivos florais e
lantejoilas. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 26,5 cm

Base Licitação: 75 €

SERVIÇO DE CAFÉ 313

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Este serviço é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira, açucareiro e
leiteira. Corpos de formato elíptico, constituídos por caneladuras verticais de movimento convexo, formando um padrão gomado repetitivo,
decorados ao centro por medalhões, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas, assentes sobre pernas de boa curvatura com
términos em pés de enrolamento. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, decoradas por enrolamentos vegetalistas, interceptadas por
isoladores em osso. Tampas repuxadas com pomos em forma de pináculos com términos esféricos e bico da cafeteira em colo de cisne. 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: 2.340 gr.
Alt: 24 cm (Cafeteira)
Alt: 18 cm (Açucareiro)
Alt: 17,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 1.000 €

ACÁCIO LINO (1878-1956) – [ATRIBUÍDO] 314

“POENTE” – Óleo sobre cartão, com vista do pôr-do-sol e casarios em Paris. Obra assinada e datada por monograma no canto inferior direito [α?
Paris // 1907]. Verso com a seguinte inscrição no cartão [Poente // Paris, Junho de 1907]. Trabalho com moldura em madeira de castanho
entalhado, moldurado e patinado.
Dim: 13x20,1 cm (Pintura)
Dim: 23,9x30,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22891
https://serralvesantiguidades.com/lote/22141
https://serralvesantiguidades.com/lote/22727
https://serralvesantiguidades.com/lote/22380
https://serralvesantiguidades.com/lote/22335
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CRUZ 315

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e
vazado em forma de cruz, decorada com (12) doze pérolas com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 10,6 gr.
Dim: 5x3,2 cm (Cruz)
Dim: 6,3 cm (Altura total da cruz com a argola de suspensão)

Base Licitação: 600 €

MESA DE CHÁ ESTILO D. MARIA 316

Em madeira de pau-santo maciço com partes faixeadas com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo recortado
em forma de meia-lua de movimento ascendente e descendente que acompanha as linhas da cintura, assente sobre pernas de sessão piramidal
invertido, sendo uma das pernas do verso de cancela. Sinais de uso.
Dim: 77,5x42,7x86 cm (Fechada)
Dim: 75,5x84,5x86 cm (Aberta)

Base Licitação: 300 €

TERRINA “GOMES DA PÓVOA” 317

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular, decorado com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas
em relevo, ladeado por pegas laterais recortadas e vazadas, assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés recortados. Tampa com a
mesma decoração com pomo em forma de flor. 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: 1.488,6 gr.
Alt: 22 cm
Diâm: 22 cm

Base Licitação: 650 €

PRATO DE BORDO RECORTADO 318

Em porcelana moldada e relevada, fabrico da Meissen, trabalho alemão do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em
vários tons sobre fundo branco e rosa, tendo ao centro “ paisagem fluvial com casario, ladeado por arvoredo exuberante e figuras masculinas em
cenas do quotidiano”. Bordo recortado, delineado por friso concêntrico a ouro. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 21,3 cm

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 319

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata (joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata),
trabalho português do séc. XX. Aro parcialmente liso com terminais recortados, decorados com concheados em relevo, ladeados por volutas,
enrolamentos vegetalistas intercalados por fiadas de perolas em relevo, encimado ao centro por mesa circular em dégradé, cravejada no topo por (1)
um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,25 (ct), ladeado por fiada concêntrica, cravejada no seu total com (8) oito diamantes em talhe
rosa. 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: 16,3 gr.
Med: 24

Base Licitação: 600 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 320

https://serralvesantiguidades.com/lote/22166
https://serralvesantiguidades.com/lote/22686
https://serralvesantiguidades.com/lote/21833
https://serralvesantiguidades.com/lote/22725
https://serralvesantiguidades.com/lote/22521
https://serralvesantiguidades.com/lote/22321
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Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito,
segurando com a mão esquerda o livro dos ensinamentos, encimado pelo Menino Jesus e com a mão direita segura a cruz. Enverga hábito
comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de ponta pendente com três nós, símbolos dos votos da pobreza, castidade e obediência,
deixando antever as pontas dos seus pés calçados por sandálias. Indumentária de dobras turgidas, decoradas por faixas a ouro com enrolamentos
vegetalistas sobre fundo castanho e bege. O Menino Jesus está representado desnudo, sentado em vulto perfeito sobre o livro dos ensinamentos,
segurando o mundo com a mão esquerda, apoiado sobre a sua perna e com a direita em posição de abençoar. Escultura assente sobre base em
madeira, facetada, moldurada, dourada e pintada com marmoreados em tons de verde. Sinais de uso, desgastes no ouro e na policromia.
Alt: 47,5 cm

Base Licitação: 150 €

TRAVESSA “PEDRO BATISTA” 321

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato oval de covo acentuado. Bordo decorado por faixa concêntrica de gordões.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa [Pedro
Batista - Porto].
Peso aprox: 1.607 gr.
Dim: 33,5x50 cm

Base Licitação: 650 €

RELÓGIO DE MESA “LOBO DO MAR” 322

Escultura em antimónio “Bronze de Arte”, moldado, relevado e patinado, trabalho francês do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito, agarrando com ambas as mãos o leme, assente em proa de barco, ladeado por vela hasteada e encordoados, envolto por mar encapelado
e aves em pose de voo, assente sobre base moldurada com término em pés em forma de peixes alados. Máquina de movimento mecânico
accionado por corda manual. Verso da máquina com inscrições incisas [F. Martim - Médailhe D’ or - Paris 1900 e numeração 28]. Mostrador
esmaltado, decorado em vários tons com grinaldas florais sobre fundo branco com numeração árabe a negro. A funcionar e chave original. Sinais de
uso, policromia desbotada, uma das asas de uma ave omissa e máquina a necessitar de limpeza.
Dim: 79x28x48,5 cm

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 323

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do XX-XXI. Aro aberto na base
com términos em reservas ornadas interiormente com ramagens estilizadas, cravejadas no seu total com (32) trinta e dois diamantes em talhe de
brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Mesa recortada em voluta de movimento convexo, percorrida por fiadas transversais, cravejadas no seu total
com (10) dez rubis e (5) cinco diamantes de talhe quadrangular. Sinais de uso e desgastes acentuados nas marcas de garantia.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 11,3 gr.
Med: 16

Base Licitação: 600 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 324

Colecção constituída aproximadamente por quinhentos e noventa (590) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, metal precioso, chapa,
matéria sintética e outros materiais, na sua maioria portugueses e pequena quantidade de estrangeiros, trabalhos do séc. XX. Conjunto constituído
por diversas cidades portuguesas, temas publicitários, futebol, ex-colónias portuguesas, entre outros interessantíssimos assuntos, no qual que
passamos a descrever: Brasões de Armas de cidades portuguesas - “Porto”; “Lisboa”; “Vila Nova de Gaia”; “Matosinhos”; “Espinho”; “Vila do
Conde”; “Coimbra”; “Covilhã”; “Amarante”; “Guimarães”; “Penafiel”; “Guarda”; “Viseu”; Bragança”; “Faro”; “Tavira”; “Portimão”;
“Silves”; “Évora”; “Elvas”; “Alcobaça”; “Santarém”; “Nazaré”; “Batalha”; etc. Brasões de Armas de países / cidades estrangeiras - “Israel”;
“Suíça”; “Berlim”; “Marselha”; “Roma”; “Lyon”; “Paris”; etc. Futebol - “Portimonense Sporting Clube”; “Futebol Clube Barreirense”;
“Associação Académica de Coimbra”; “Grupo Desportivo Estoril Praia”; “Sporting Clube da Covilhã”; “Sport Clube União Torriense”. Ex-
Colónias Portuguesas: “São Tome e Príncipe”; “Guiné-Bissau”; “Cavo Verde”; “Timor”; “Luanda”; “Lourenço Marques”; etc. Publicitários -
“Queima das Fitas // Maio de 1968 - Porto”; “Serra da Estrela 2000 m”; “Penhas da Saúde 1550 m”; “Banco de Angola 40º Aniversário -
1966”; “CTT”; “Açores Independente”; “Exposição Colonial de 1934 - Porto”; “Talismã da Sorte”; etc. “Diversos Brasões de Armas de
Portugal”; & variadíssimos temas entre os quais se destacam os da “Cidade do Porto”. 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.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22379
https://serralvesantiguidades.com/lote/22044
https://serralvesantiguidades.com/lote/22122
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Base Licitação: 100 €

PAR DE CASTIÇAIS MODERNISTAS 325

Em prata portuguesa e pedras duras, trabalhos do séc. XX-XXI. Corpos esféricos em pedra dura em tons de negro com nuances em tons de branco,
cinza e castanho, assentes sobre fustes tubulares, encimados por copos em forma de taças bojudas e arandelas circulares que servem de apoio às
velas, assentes sobre bases repuxadas e molduradas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 2.014,5 gr. (Corpos esféricos em pedra dura com a respectiva monture em prata)
Alt: 24,8 cm

Base Licitação: 700 €

MIGUEL LEVY LIMA (1957) 326

“CANTIGAS DE AMOR” – Óleo sobre tela, com vista de rua com casarios, dois tocadores de instrumentos de cordas «homem e adolescente»,
numa composição musical representando uma serenata, ladeados por crianças recostadas à parede, velha sentada sobre soleira e fiadeira em
posição de observação. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [Miguel Levy Lima - 81 // P. Cópia]. Moldura com placa frontal em latão
com inscrições a negro [Cantigas de Amor de Carlos Reis // Cópia executada por Miguel Levy Lima]. Trabalho emoldurado. Sinais de uso e
moldura com ínfimos defeitos.
Dim: 100x80 cm (Óleo)
Dim: 122x102 cm (Moldura)

Base Licitação: 350 €

CORRENTE DE RELÓGIO COM ½ LIBRA 327

Em ouro amarelo contrastado (19,2k - português) e (22k - inglês), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (corrente) e do toque 0,916
(½ libra), trabalhos do séc. XX. Corpo constituído por elos de diversos formatos interligados entre si, com ½ libra de “Edwardvs VII” do ano de 1906
com término em argola com sistema de roscar para apoio do respectivo relógio. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800, usada na delegação da contrastaria do Porto em Gondomar
de 1900-1913.
½ Libra em ouro de “Edwardvs VII” - Do toque de garantia numismático 916,6 ‰.
Peso total aprox: 21,8 gr.
Compr: 29 cm

Base Licitação: 650 €

PAR DE PRATOS SOPEIROS 328

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados
sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de verde, roxo e da família rosa, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por bouquets e friso concêntrico
com enrolamentos vegetalistas. Aba decorada por grinaldas vegetalistas de movimento ondulado, intercalada entre si por flores e faixa entrelaçada.
Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado do bordo e cabelo num dos pratos.
Alt: 3,9 cm
Diâm: 22,6 cm

Base Licitação: 70 €

CANDELABRO DE CINCO LUMES 329

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fuste cónico invertido em forma de balaústre, decorado com caneladuras verticais em relevo de
movimento convexo, assente sobre base repuxada com a mesma decoração, ladeada por faixas concêntricas em dégradé com términos em pés
recortados e vazados em voluta. Fuste encimado ao centro por cinco braços amovíveis, sendo quatro recortados em voluta com términos em
arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 1.693,5 gr.
Alt: 47,5 cm
Diâm: 37,5 cm

Base Licitação: 850 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22435
https://serralvesantiguidades.com/lote/22259
https://serralvesantiguidades.com/lote/21836
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RARA E INVULGAR ESCULTURA “CÃO DA MODA” 330

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a cauda
empinada, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de observação. Decoração em vários tons sobre fundo branco e
rosa, com pelagem longa em relevo sobre as pernas, lábios, parte superior da cabeça em tons de branco. Pintado à mão. Marca por carimbo na
base de uma das patas. Sinais de uso, faltas e defeitos nos relevos.
Marca Nº 31 em uso 1924-1947.
Dim: 18x10x20 cm
Nota: Modelo e decoração criados em 1947. No verbete da fábrica da Vista Alegre nº 3374, consta a informação de que foi “Retirado de fabrico por
ordem da Administração em 1949”. Exemplar idêntico foi vendido no IX Leilão da Vista Alegre em 2009, na página Nº103, figura Nº 113.

Base Licitação: 60 €

ANEL DE SENHORA 331

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 recortada em voluta de movimento côncavo e convexo, cravejadas no seu total com (43) quarenta e três diamantes em talhe de brilhante
com cerca de 0,02 (ct) cada, encimadas no topo por fiada recortada com (9) nove diamantes em talhe princess. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 9,6 gr.
Med: 17

Base Licitação: 700 €

ESTANTE LIVREIRA DE “TORCIDOS E TREMIDOS” 332

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, costas do verso da base omissas e pequenas faltas e defeitos nos folheados.
Dim: 209x132,5x57 cm

Base Licitação: 350 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO “ESTILO ARTE-DECO” 333

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, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
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: 3.000 €

PAR DE COMPOTEIRAS 334

Em cristal translucido moldado, gravado e lapidado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados por
faixa concêntrica vegetalistas, encimados por tampas amovíveis repuxadas, assentes sobre fustes tubulares com términos em bases de formato
circular. Compoteiras assentes sobre pratos de formato circular de covo acentuado e com a mesma decoração. Pomos das tampas lapidadas de
formato esférico. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no bordo de uma das compoteiras.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22352
https://serralvesantiguidades.com/lote/22163
https://serralvesantiguidades.com/lote/21842
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ANEL DE SENHORA 335

Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa oval, encastoada por (1) um topázio, ladeado por faixa piramidal invertida, cravejada no seu total com (48) quarenta e oito 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 18,3 gr.
Med: 15

Base Licitação: 700 €

TAPETE ORIENTAL 336

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: 250 €

PAR DE CASTIÇAIS 337

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX-XXI. Fustes torneados em forma de balaústre, decorados por faixa concêntrica com caneladuras verticais
de movimento convexo, formando um desenho gomado repetitivo, encimado por copos bojudos, ornados por enrolamentos vegetalistas em relevo
sobre fundo cinzelado com términos em arandelas circulares molduradas em dégradé. Fustes assentes sobre bases repuxadas e bojudas,
decoradas por faixa concêntrica recortada com ramagens em relevo envoltas por volutas e caneladuras verticais de movimento convexo com
términos em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
4576 de Deconorte - Indústria de pratas e casquinhas, Ldª, registada em 1979.
Peso aprox: 1.435 gr.
Alt: 41 cm

Base Licitação: 1.000 €

CALVÁRIO COM REDOMA 338

“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” – Escultura em cerâmica moldada, pintada e dourada, 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, caindo em madeixas soltas sobre os
ombros e pés justapostos. Cendal esvoaçante e pinturas realistas das chagas das feridas. Escultura aplicada em cruz de madeira maciça patinada,
pintada e esculpida em forma de tronco. Sinais de uso.
Dim: 30x22,5 cm (Jesus cristo)
Dim: 70x25 cm (Cruz)
“NOSSA SENHORA” – Escultura em cerâmica pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito com as mãos entrelaçadas sobre o ventre. Enverga túnica comprida cingida á cintura, decorada com motivos florais estilizados sobre fundo
branco, deixando a descoberto os seus pés. Enverga manto comprido em tons de azul, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados,
decorado por faixas com enrolamentos em dourado sobre fundo castanho e véu sobre a cabeça. Sinais de uso.
Alt: 30 cm
“SÃO JOÃO EVANGELISTA” – Escultura em cerâmica moldada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada
de pé em vulto perfeito com expressão de adoração e de mãos postas em oração. Enverga túnica comprida, decorada com motivos florais
estilizados e volutas em vários tons sobre fundo em tons de rosa, deixando antever os seus pés. Manto esvoaçante pelas costas com ponta
pendente sobre o seu braço direito, decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas em dourado em tons de vermelho e amarelo. Sinais de uso.
Dim: 27,5 cm
Esculturas aplicadas sobre monture em cortiça pintada, assente sobre base em terracota moldada, moldurada e pintada a negro, protegidas por
redoma em vidro.
Alt: 80 cm (Redoma)
Diâm: 35,5 cm (Base)
Dim: 85,5 cm (Altura total da base com a respectiva redoma)

Base Licitação: 150 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22127
https://serralvesantiguidades.com/lote/22049
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CAIXA DE RELÓGIO DE BOLSO 339

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho suíço do séc. XX. Tampa do verso
decorada por cartela central, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo guilhochado. Tampas interiores com as respectivas
marcas de garantia do ouro [18k] e inscrições gravadas [EJ - Gondolo - Rio de Janeiro - Cronometro].
Peso aprox: 24,7 gr.
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 450 €

TRAVESSA DE ABA FINESTRADA 340

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato oval, decorado com ricos esmaltes em
tons de “Rouge de fer”, azul, verde e a ouro, tendo ao centro vista de jardim com talha decorativa, envolta por arvoredo exuberante, ladeada por
faixa concêntrica lisa e perolada. Orla decorada por motivos de arranjos florais, interligados entre si por faixa de movimento espiralado. Aba
fenestrada, encimada por quadras e perolados. Reinado de qianlong / Jiaqing. Sinais de uso.
Dim: 3x20x22,7 cm

Base Licitação: 100 €

TABULEIRO DE GRADINHA 341

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo polilobado, decorado por cartela central recortada, decorada por faixa recortada com términos em
enrolamento, intercalada por folhas sobre fundo guilhochado, ladeada por frisos concêntricos e perolados. Aba decorada por fiadas verticais
peroladas em dégradé, intercaladas por folhas de acanto, assente sobre pés recortados e vazados em voluta com perolados em relevo. Gradinha
recortada, vazada e serrilhada, decorada com motivos de arranjos florais em relevo, ladeadas por enrolamentos vegetalistas com pegas laterais
recortadas, ornadas com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Porto coroa. Vidal Nº 133 - Marca da prata do contraste do Porto, Guilherme Guedes de Mancilha, registada em 1877 e usada até 1881.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 818 da segunda metade do séc. XIX.
Peso aprox: 1.070,6 gr.
Dim: 5,5x31,5x41,5 cm

Base Licitação: 1.000 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX) 342

“LENDA DA GRÉCIA ANTIGA” – Óleo sobre cobre, representando no nosso entender uma alegoria da mitologia grega de “Zeus e as suas
paixões”. Em primeiro plano, inserido em paisagem com arvoredo exuberante, encontra-se “Zeus” coroado, desnudo com manto esvoaçante de
tons vermelhos sobre o ombro esquerdo e preso à sua coxa da perna esquerda. Está em posição de sentado sobre ave fantástica, de olhar fixo para
o céu. À sua frente encontra-se a sua bela e apaixonada “Lo”, transformada em novilha branca. Em segundo plano, na parte central da obra e sobre
a abertura das nuvens surge a sua mulher “Hera”, em posição de visão e de braços abertos. Simples texto que entendemos ser desta alegoria.
Cobre a necessitar de limpeza, apresentando pequenas falhas na camada pictórica da pintura, com mais incidência no canto inferior direito e canto
superior esquerdo. Trabalho emoldurado.
Dim: 11,8x30,3 cm (Cobre)
Dim: 22x40,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

VAN CLEEF & ARPELS 343

“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: 750 €
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JOSEFA DE ÓBIDOS OU JOSEFA DE AYALA (1630-1684) 344

“A VIRGEM COM O MENINO JESUS E SÃO JOÃO BAPTISTA MENINO (C. 1650-1660)” – Óleo sobre madeira, não assinado e não datado. Esta
obra integrou a exposição “Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco”. Coordenação do Prof. Dr. Vitor Serrão, Historiador de Arte. Instituto Português do
Património Cultural. Lisboa. 1991. {Página Nº 128 - ilustração Nº 18}. Esta peça permaneceu inédita até 1991, data da exposição de Josefa na
Galeria de Pintura do Rei D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda. Verso da obra com intervenção de restauro, devido a fissura horizontal, ao centro
na placa de madeira, notando-se a mesma na parte frontal da camada pictórica, muito bem dissimulada. Ref. Biog. E. Benezit Dictionnaire des
Peinters, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. Vol. 1 [pág. 576] // Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 225-226-227-228-229].
Dimensões aprox: 26,5x33 cm (Pintura)
Dim: 47x53,5 cm (Moldura)
Nota importante: No catálogo da Exposição “Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco”, onde vem reproduzida esta obra “A Virgem, o Menino e S.
João Baptista Menino”, na descrição do texto impresso, ao lado da ilustração a cores, surgem alguns erros e que não condiz com a realidade. Onde
se lê: Pintura a óleo sobre cobre, está errado, é {Pintura a óleo sobre madeira}. Nas Dimensões: A. 470 x L. 540 mm, esta errado. As dimensões
aproximadas são: A. 265 x L. 330 mm. Nas dimensões nós já detectamos o devido erro (…) nas diversas correspondências que houve antes da
exposição entre o proprietário da obra (mantido sigilo), e o Instituto Português do Património Cultural, o proprietário informa em 1 de Março de 1990
o seguinte: (…) conforme me foi solicitado, de que o quadro que me proponho emprestar para figurar na exposição “Josefa d`Óbidos e o Tempo
Barroco”, tem as seguintes dimensões: altura 47 cm x largura 54 cm (…). O que aconteceu é que o proprietário enviou as medidas da moldura onde
se encontra a respectiva pintura da Josefa de Óbidos. O Prof. Dr. Vitor Serrão está a tratar das respectivas correcções, aguardamos o momento
oportuno disponível do prestigiado Historiador de Arte.

Base Licitação: 60.000 €

INVULGAR PALITEIRO “PINTAINHOS” 345

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX-XX, representando pintainhos a sair da casca. Decoração
policroma em vários tons sobre fundo branco. Marca por carimbo na base a verde [VA.]. Sinais de uso e pequena esbeiçadela num dos bicos.
Marca Nº 21 em uso 1881-1921.
Dim: 8x6,5x9,5 cm
Nota: Exemplar idêntico foi vendido no “VI Leilão da Vista Alegre”, em 2003, com o número 161, na página Nº 130.

Base Licitação: 100 €

COLAR DE SENHORA 346

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído
por elos recortados e vazados de formato rectangular, decorados ao centro por encordoados, interligados entre si por argolas e laços de
intercepção, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 16,7 gr.
Compr: 51 cm

Base Licitação: 800 €

SECRETÁRIA COM ALÇADO ESTILO D. JOÃO V 347

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: 350 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 348

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descreve: Cafeteira,
bule de chá, leiteira e açucareiro. Corpos bojudos, decorados por faixas concêntricas com caneladuras verticais de movimento convexo, formando
um desenho gomado repetitivo, assentes sobre bases repuxadas com a mesma decoração e molduradas em dégradé. Bicos em colo de cisne.
Tampas repuxadas com a mesma decoração, encimadas por pomos torneados em forma de urna. Sinais de uso e pegas da cafeteira e do bule
omissas.
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Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 3.045,7 gr.
Alt: 31,5 cm (Cafeteira)
Alt: 28,5 cm (Bule de chá)
Alt: 22,2 cm (Leiteira)
Alt: 25 cm (Açucareiro)

Base Licitação: 1.500 €

TRAVESSA OITAVADA 349

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 €

COLAR DE PÉROLAS 350

De fiada única com fecho em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc.
XX-XXI. Colar enfiado em fio sintético com (50) cinquenta pérolas com término em fecho em ouro amarelo de formato ovalado, constituído por doze
caneladuras verticais, sendo seis lisas e seis cravejadas no seu total com (54) cinquenta e quatro diamantes em talhe de brilhante de várias
dimensões.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas naturais, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 46,3 gr.
Compr: 44,3 cm

Base Licitação: 800 €

CHRISTOFE FRATIN “MULTIPLO” 351

“Égua com potro” – Grupo escultórico em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto
perfeito em posição de observação, ladeada por potro e bebedouro, assente sobre base de formato rectangular ao baixo. Assinada [Fratin]. Sinais
de uso.
Dim: 28x14x37,5 cm

Base Licitação: 150 €

SAMOBAR 352

Em prata Portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso e facetado, decorado por faixa concêntrica entrançada, ladeada por duas
pegas recortadas e vazadas em voluta e torneira encimada por manípulo recortado, assente sobre aletas recortadas em voluta, ornadas com
enrolamentos vegetalistas, término em base circular moldurada, encimada ao centro por lamparina amovível. Corpo encimado por tampa de formato
cónico de movimento facetado com pomo torneado em forma de pináculo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 833, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937 e inscrição incisa
[Sarmento – Lisboa].
Peso aprox: 2.747,5 gr.
Alt: 44,6 cm

Base Licitação: 2.400 €

ÍCONE GREGO (SÉC. XVIII-XIX) 353

“A ASCENSÃO DE CRISTO” – Têmpera de ovo sobre gesso e tela, aplicado em painel de madeira, provavelmente de “lárice ou abeto”, ricamente
pintado em várias cores e a folha de ouro, representando uma das grandes festas do ano litúrgico ortodoxo. Excepcional obra de arte sagrada,
dividida iconograficamente em duas partes: A parte superior ao centro, dentro de mandorla em folha de ouro, encontra-se Jesus Cristo, ladeado por
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dois anjos de asas abertas em posição de elevação ao céu. Por cima a inscrição em grego e em letras maiúsculas [A ASCENSÃO DE CRISTO].
A parte inferior é constituída por uma bela composição, tendo ao centro por Virgem Maria, mãe de Jesus, em posição de meditação, ladeada por
dois anjos de cabeças inclinadas, com doze apóstolos que tem os olhos fixos no céu, divididos em dois grupos: seis do lado direito e seis do lado
esquerdo. Entre as duas partes iconográficas, encontra-se o monte das oliveiras. Todos os figurantes encontram-se representados de pé e
ricamente trajados com vestes da época, em tons de azul, verde, vermelho, branco, dourado e prateado. Exemplar com pequenas faltas e desgastes
na camada pictórica da têmpera, com muita mais incidência na orla do painel, junto ao friso que envolve a obra.
Dim: 41,9x30,4x2 cm

Base Licitação: 500 €

COLAR DE SENHORA 354

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 vários fios, interligados a argolas, intercalados entre si por oito folhas estilizadas com término em fio em malha de cordão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso aprox: 19,3 gr.
Compr: 42,5 cm

Base Licitação: 900 €

CANTIL 355

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre com aro e rolha em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Comemoração do V
Centenário da Descoberta do Brasil. Decoração em tons de azul sobre fundo branco, tendo na parte frontal as “Armas de Portugal no tempo de D.
Manuel I” e no verso “Caravela de Pedro Álvares Cabral”, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas. Topo encimado por duas pegas
recortadas e vazadas com términos em cabeças zoomórficas. Marca por carimbo na base e seguinte inscrição - Comemoração do V Centenário da
Descoberta do Brasil - Edição Especial. Sinais de uso.
Marca Nº 38 em uso 1992-1997 – Manufactura.
Contraste: Águia 925 - marca de garantia da prata do toque 0,925, usada da contrastaria do porto desde 1985.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 120 €

COLAR DE BOLAS DE VIANA 356

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 geométricos recortados e vazados, decorados por caneladuras oblíquas, batidos e de movimento encordoado, encimados ao centro por flor
em relevo, intercalados por (21) vinte e uma bolas ditas de “Viana”. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso aprox: 17,1 gr.
Compr: 51 cm

Base Licitação: 900 €

MESA DE SALA DE JANTAR DE SEIS PERNAS E SEIS CADEIRAS 357

“MESA DE SALA DE JANTAR” – Em madeira de mogno maciço torneado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de formato oval
decorado por rebaixe, assente sobre seis pernas torneadas em forma de balaústre com términos em rodízios e duas tábuas de aumento. Sinais de
uso, pequenos vestígios de xilófagos, a necessitar de restauro e polimento.
Dim: 77x108x130,5 cm (Fechada)
Dim: 77x108x207 cm (Aberta)
“SEIS CADEIRAS” – Em madeira de mogno maciço com embutidos em madeira de pau-santo, trabalhos portugueses do séc. XX. Espaldares
ornados por tabelas transversais, decoradas ao centro com faixa concêntrica embutida em madeira de pau-santo, encimados por cachaços
recortados de linhas concavas. Cintura recortada com frente boleada, assente sobre pernas recortadas em forma de sabre, fixas entre si por
montantes de linhas direitas. Acentos em palhinha. Sinais de uso.
Dim: 92x51,5x45,5 cm

Base Licitação: 350 €

PARTE DE FAQUEIRO COM ESTOJO ORIGINAL 358
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Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Faqueiro constituído pelas seguintes peças: Doze (12) garfos para carne, doze (12) facas para carne,
doze (12) colheres de sopa, doze (12) garfos de sobremesa, doze (12) facas de sobremesa, doze (12) colheres de sobremesa, uma (1) concha de
sopa, uma (1) colher de arroz, um (1) trinchante de peixe, um (1) trinchante de carne e uma (1) pinça para salada. Corpos decorados com
caneladuras transversais, encimados na pega por cartela ladeada por motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas.
Sinais de uso, falta das colheres de chá, de café e dos garfos de bolo.
Contraste: Javali II - Vidal Nº 73. Marca da garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de
Ourives do Porto - Vidal Nº 2015, de José Barbosa Cardoso, registada em 1887 e já cancelada.
Peso aprox: 4.170 gr.
Dim: 20,3 cm (Garfo de carne)
Dim: 25,3 cm (Faca de carne)
Dim: 31,5 cm (Colher de sopa)
Dim: 32,5 cm (Concha de sopa)
Dim: 27,5 cm (Pinça saladeira)
“CAIXA DE FAQUEIRO” – Em madeira folheada a olho-de-perdiz com molduras em madeira de pau-santo. Interior compartimentado, forrado a seda
em tons de bege e vermelho. Sinais de uso, com faltas de folha.
Dim: 14x63,5x42,2 cm (Caixa faqueiro)

Base Licitação: 1.800 €

PORFÍRIO LUIS FERREIRA DE ABREU (1896-1959) 359

“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre madeira, com vista de rio, vegetação, arvoredo exuberante e zona montanhosa. Obra assinada e datada no
canto inferior esquerdo [Porfírio Abreu - 1928]. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 15-16] //
Michael Tannock. [pág.1]
Dim: 26,5x40 cm (Óleo)
Dim: 46,8x60,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 250 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA COM PENDENTES 360

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,925 (prata), trabalhos
portugueses do séc. XX-XXI. Corpos superiores recortados e vazados de formato ovalado, decorados ao centro por flores estilizadas com términos
em laços, interligados a pendentes recortados com interiores suspensos em dégradé, ladeados por encordoados. Corpos percorridos por fiadas
cravejadas no seu total com (150) cento e cinquenta diamantes em talhe rosa. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985 Contraste: Águia 925 - Marca
de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 21,7 gr.
Dim: 6,4x2,3 cm

Base Licitação: 1.000 €

PAR DE POTES COM TAMPA 361

Em porcelana de Sanson, trabalhos franceses do séc. XIX. Corpos de formato bojudo, decorados ao gosto da companhia das índias com ricos
esmaltes em tons de “rouge de fer”, verde, amarelo, lilás e a ouro com reservas verticais recortadas, ornadas interiormente com vistas de jardins
com cercas e figuras em cenas do quotidiano, mesas encimadas por cache-pots com arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por
faixas concêntricas com padrões geométricos, intercalados por borboletas, volutas e arranjos florais. Tampas repuxadas em forma de campânula
com a mesma decoração com término em forma de pináculo. Sinais de uso e um dos potes com cabelos.
Alt: 48,5 cm

Base Licitação: 250 €

LIBELINHA 362

Escultura em prata portuguesa com asas em ágata e olhos em pedras duras, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada pousada em vulto
perfeito com asas abertas em posição de observação. Sinais de uso, asas partidas e coladas.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 2.302,9 gr.
Dim: 30,5x71,5x64 cm

Base Licitação: 3.000 €
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JARRA 363

Em vidro fosco moldado e relevado com aro em prata portuguesa, trabalho europeu do séc. XX. Corpo decorado ao gosto art déco com caneladuras
verticais, encimadas por figuras femininas em pose de dança, assente sobre base moldurada em dégradé, debruada por armação em prata. Bordo
superior decorado por caneladuras verticais recortadas de movimento côncavo, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 24,8 cm

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA “ART-DECO” 364

Em ouro amarelo e prata (joalharia), sem marcas de contrastaria, trabalho português do início do séc. XX. Aro liso, decorado nas extremidades com
caneladuras recortadas em dégradé, encimado por mesa com faixa central de movimento boleado, decorada interiormente com faixas transversais,
cravejadas com (21) vinte e um diamantes de talhe antigo, ladeada por fiadas cravejadas no seu total com (20) vinte rubis e (20) diamantes em talhe
rosa. 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: 19 gr.
Med: 16

Base Licitação: 1.000 €

SEIS CADEIRAS DE “ROLINHO” 365

Em madeira de pau-santo maciço com partes recortadas, torneadas e entalhadas, trabalhos portugueses do séc. XIX-XX. Espaldares interligados
entre si, ornados por caneladuras transversais entalhadas com términos em enrolamento com cartela central moldurada, encimados no topo por dois
montantes torneados, decorados ao centro por caneladuras gomadas de movimento oblíquo ditas de “Rolinho”. Cintura recortada e boleada,
assente sobre pernas recortadas em forma de sabre com acentos em palhinha. Sinais de uso, restauros antigos e em bom estado de conservação.
Dim: 85x45,5x47 cm

Base Licitação: 600 €

IMPONENTE TERRINA COM PLATEAUX 366

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato oval, decorado por caneladuras verticais de movimento côncavo, encimadas por
faixa concêntrica com figura feminina, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas sobre fundo cinzelado com duas pegas laterais molduradas,
recortadas e vazadas em voluta, ornadas com enrolamentos vegetalistas em relevo e fiadas peroladas. Assente sobre base oval com a mesma
decoração com término em faixas concêntricas, molduradas, peroladas e gordões. Tampa repuxada em forma de campânula com a mesma
decoração com pomo em forma de concha, ladeadas por enrolamentos vegetalistas e peixes alados. Plateaux de bordo recortado de formato oval e
de centro alteado, ladeado por caneladuras verticais recortadas de movimento côncavo, encimadas por faixa concêntrica recortada com
enrolamentos vegetalistas em relevo com extremidades repuxadas e encimadas por concheados em relevo, assente sobre base oval, decorada por
friso concêntrico perolado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives de Vila Nova de
Gaia - Vidal Nº 3378 de Abílio Ferreira de Oliveira, registada no Porto em 1956.
Peso aprox: 5.171,9 gr.
Dim: 38x26,2x44 cm (Terrina)
Dim: 32,5x55 cm (Plateaux)
Dim: 40 cm (Altura total da terrina com plateaux)

Base Licitação: 2.500 €

PALITEIRO “ROSA” 367

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX, representando rosa, ladeada por ramagens, assente sobre base
oval. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, ladeado na base por friso concêntrico a ouro. Marca por carimbo na base a azul
[V.A.].
Sinais de uso e pequenos desgastes no ouro.
Marca Nº 20 em uso (1870-1880)
Dim: 8x6,7x9,2 cm
Nota: Exemplares idênticos foram vendidos no “II - IV - V - VI - VIII - IX e X” (Leilão da Vista Alegre), em 1998 - 2000 - 2002 - 2003 - 2007 - 2009 e
2011, com os números:179 - 144 - 140 - 154 - 159 - 46 e 140.
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Base Licitação: 250 €

BRACELETES PARA RELÓGIO 368

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Braceletes em malha
maleável com fecho de encartar. 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: 37,4 gr.
Dim: 1,6x15 cm

Base Licitação: 1.100 €

CÓMODA D. JOSÉ / D. MARIA 369

Em madeira de vinhático e pau-santo maciço com partes entalhadas, trabalho do séc. XVIII-XIX. Tampo liso de formato rectangular, decorado por
moldura em esquadria. Caixa de linhas direitas, constituída por duas gavetas superiores e três gavetões inferiores, assente sobre saiais recortados,
decorados com volutas entalhadas com términos em pés de enrolamento. Boa patine e bonita vergada de madeira. Ferragens posteriores em latão
gravado com pegas recortadas. Sinais de uso e restauros antigos.
Dim: 103x61,5x118,5 cm

Base Licitação: 600 €

CORDÃO 370

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo constituído
por elos interligados entre si, formando um desenho repetitivo.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 47,8 gr.
Compr: 186 cm

Base Licitação: 1.450 €

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COM BASE EM PRATA DO “MANUEL ALCINO
& FILHOS” 371

Escultura em madeira de buxo entalhado com base e coroa em prata portuguesa, trabalho do séc. XXI. A figura está representada de pé em vulto
perfeito de expressão terna e graciosa com as mãos sobrepostas sobre o peito, assente sobre nuvens, ladeadas por três cabeças de anjos alados.
Rosto de traços suaves e bem demarcados, ladeado por cabelos finamente entalhados, encimados por véu e coroa em prata. Traja túnica comprida
cingida à cintura, deixando antever as pontas dos seus pés e manto esvoaçante sobre as costas, apanhado á frente com o braço esquerdo,
deixando as pontas pendentes caindo em pregueados harmoniosamente elaborados. Escultura assente sobre base repuxada e moldurada de
formato circular.
Contraste: Cabeça de Coelho 835 e 925 - Marca da garantia da prata do toque de 0,835 e 0,925, usada na contrastaria do Porto a partir de 2021.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 4887 de Manuel Alcino & Filhos Ld.ª, registada em 1986.
Peso total aprox: 957,7 gr. (Escultura em madeira com a respectiva base e coroa em prata)
Alt: 27 cm (Escultura)
Dim: 36,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base e coroa)

Base Licitação: 700 €

ÉMILE JOSEPH CARLIER 372

“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
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Diâm: 32 cm

Base Licitação: 400 €

ARMÁRIO COPEIRO 373

Em madeira de pau-santo maciço, capeado e outras madeiras patinadas, trabalho português do séc. XX. Corpo superior com cornija saliente
moldurada em dégradé, constituído por duas portas almofadadas, ladeadas por pilastras verticais molduradas e estirador central com puxadores em
osso. Parte inferior constituída por duas gavetas e duas portas almofadadas e molduradas, utilizadas como elementos decorativos, ladeadas por
pilastras verticais molduradas em dégradé, assentes sobre moldura e pés de bolacha. Corpo superior e inferior compartimentado por duas
prateleiras, sendo a prateleira superior engradada e de dimensões mais reduzidas, decorada com torneados em forma de balaústre, ladeada por
duas cantoneiras laterais. Portas e gavetas decoradas por escudetes em osso. Dobradiças posteriores em ferro policromado a negro e fechos
interiores em latão. Gavetas malhetadas em madeira de castanho. Bonita vergada de madeira e boa patine. Sinais de uso, restauros antigos,
pequenos defeitos e um puxador do estirador omisso.
Dim: 204x121,5x57,5 cm

Base Licitação: 600 €

PRATO DE SUSPENSÃO “MARISCOS SOBRE ROCHEDOS” 374

Em faiança portuguesa moldada e relevada, produção da fábrica das Caldas da Rainha - direcção artística de Rafael Bordalo Pinheiro, do séc. XIX.
Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em vários tons sobre fundo arenoso, encimado por rochedos, ornados por musgo, algas,
ameijoas e mexilhões, ladeados por percebes e caranguejo. Marca incisa na pasta e letra [J]. Sinais de uso, cabelo no verso, ameijoa partida e
colada, esbeiçadelas no vidrado, faltas e defeitos.
Diâm: 42,5 cm
Nota: Marca referenciada no livro “Faianças de Rafael Bordalo Pinheiro – Exposição no Palácio Galveias - Outubro 1985 - Marca Nº XXIII -
F.F.C.R. - Direcção artística de Rafael Bordalo Pinheiro, pág. 235”.

Base Licitação: 250 €

VAN CLEEF & ARPELS 375

“RARO ALFINETE DE SENHORA” – 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 60. Invulgar joalharia em forma de canídeo, “Yorkshire terrier”, cravejado no olho esquerdo com
três (3) diamantes em talhe de brilhante, tendo dois, cerca de 0,02 (ct) e um, cerca de 0,05 (ct) cada e um (1) rubi lapidado a imitar a pupila. Coleira
cravejada com seis (6) rubis lapidados e nariz com um (1) onix negro de formato oval. Verso com a inscrição incisa [V. C. A. // © // 13232 // 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 total aprox: 17,72 gr.
Alt: 4,7 cm

Base Licitação: 2.500 €

CANDEEIRO DE MESA DE GRANDES DIMENSÕES 376

Em porcelana francesa moldada, relevada, pintada e dourada com monture em bronze dourado e tulipa em cristal, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo
de formato bojudo, decorado com reservas na frente e verso, tendo na parte frontal “Figura feminina sentada em vulto perfeito, segurando com a
mão direita uma carta e com a esquerda aconchega puti com rosa na mão” e verso “Arranjos florais”, ladeados por padrão geométrico, volutas e
enrolamentos a ouro sobre fundo azul. Corpo com duas pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, assente sobre base circular com término em
pés zoomórficos, intercalados por flores e enrolamentos. Parte superior amovível com depósito interior, encimado por fuste tubular em porcelana,
decorado por grinaldas vegetalistas, interligadas por laçarotes a ouro. Queimador recortado e vazado, encimado por tulipa em cristal com partes
foscas e translucidas, decorada com motivos florais, vegetalistas, volutas e enrolamentos, ladeados por aves em voo perfeito a ouro. Candeeiro
original a petróleo e electrificado posteriormente. Sinais de uso e pequena falta e defeito no bordo superior, junto ao terminal de uma das pegas.
Alt: 75,5 cm

Base Licitação: 150 €

MIGUEL LEVY LIMA (1957) 377

“NAUFRÁGIO” – Óleo sobre tela, representando naufrágio sobre mar encapelado, bote salva-vidas com figuras, ladeados por escarpa e casarios.
Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [Miguel Levy Lima - 82]. Sinais de uso. Trabalho emoldurado, com pequenas faltas e defeitos na
parte superior frontal e verso da moldura.
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Dim: 80x120 cm (Óleo)
Dim: 100x140,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 350 €

TRAVESSA DE BORDO OITAVADO 378

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: 200 €

CONJUNTO DE PAR DE BRINCOS E ANEL 379

“PAR DE BRINCOS” – Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc.
XX-XXI. Corpos recortados em voluta de movimento convexo, decorados com losangos, cravejados no seu total com (126) cento e vinte e seis
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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 14,5 gr.
Dim: 2x1,2 cm
“ANEL” – Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por mesa recortada em voluta de movimento convexo, decorada com losangos, cravejados no seu total com (96) noventa e seis
diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cigarra - Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 12,9 gr.
Med: 15
Nota: Peso total aproximado do par de brincos e anel – 27,4 gr.

Base Licitação: 1.500 €

ALEXANDRE OULINE 380

“BUSTO DE OPERÁRIO” – Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XX. Escultura assente sobre base em mármore em
tons de negro. Escultura assinada no inferior esquerdo [Ouline]. Sinais de uso, falta e defeitos no canto superior esquerdo da base.
Dim: 31,5x15x57 cm

Base Licitação: 250 €

ESCRAVA 381

Em ouro amarelo contrastado (14k) e prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585 (ouro) e do toque 0,835 (prata), trabalho
português de exportação do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato ovalado, decorada ao centro por elos ovalados
interligados entre si, cravejados com (12) doze rubis e lascas de diamante, ladeadas nas extremidades por fiadas cravejadas no seu total com (228)
duzentos e vinte e oito diamantes de talhe rosa. Fecho de encartar, ladeado por duas aletas de segurança. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,585, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
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.
Peso total aprox: 37,2 gr.
Diâm: 5,7 cm (Medida interior)

Base Licitação: 1.800 €

MENINO JESUS 382

Escultura em madeira entalhada e pintada com olhos em vidro e coroa em prata, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada de
pé em vulto perfeito, abençoando com a mão direita e com a esquerda parcialmente fechada em posição de segurar uma vara crucífera. Rosto de
traços suaves de expressão terna e graciosa com cabelos finamente entalhados de movimento ondulado, encimados por coroa em prata, resultando
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em ondas e caracóis movimentados. Enverga indumentária em seda em tons de bege, decorada com medalhão central bordado, encimado por
pedra dura em tons de branco e faixa concêntrica com motivos vegetalistas, assente sobre peanha em madeira torneada, entalhada e dourada,
decorada por caneladuras verticais entalhadas, faixa concêntrica perolada e caneladuras de movimento côncavo com término em pés zoomórficos,
encimados por folhas de acanto. Escultura assente sobre base torneada em madeira de castanho maciço e patinado, encimada por redoma em vidro
translucido. 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: 6 gr.
Alt: 18,5 cm (Escultura)
Dim: 31 cm (Altura total da escultura com a respectiva peanha e coroa em prata)
Dim: 43,5 cm (Redoma)

Base Licitação: 200 €

PIERRE JULES BROCQ (1811) 383

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando composição de peças de caça miúda, frutos variados, inseridos em paisagem florestal,
trabalho francês do séc. XIX. Obra assinada e datada no canto inferior direito [J. Brocq 84]. Pintura aparentemente reentelada, com restauros
antigos. Trabalho emoldurado. Ref. Biog. E.Benezit Dictionnaire des Peinters, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. Vol. 2 [pág. 829].
Dim: 81x100 cm (Óleo)
Dim: 91,3x110,5 cm [Moldura)

Base Licitação: 300 €

SALVA BRASONADA COM ARMAS ATRIBUÍDAS A FAUSTINO JOSÉ LOPES
NOGUEIRA DE FIGUEIREDO 384

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorada ao centro por brasão em relevo, ladeada por
coroa de louros, encimada por faixas oblíquas. Aba profusamente decorada com motivos florais em relevo, interligados entre si por enrolamentos
vegetalistas, volutas e encordoados sobre fundo batido. Bordo recortado de movimento ondulado, decorado por caneladuras verticais largas de
movimento convexo em forma de concheados, ornadas interiormente por caneladuras cinzeladas com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives do
Porto - Vidal Nº 1811 de Filipe José Bandeira, registada em 1920 e cancelada em 1971.
Peso aprox: 1.696,5 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 48,9 cm
Nota armorial: Fidalgo da casa real, pai de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1º Marquês de Sá da Bandeira. Escudo esquartelado, 1º de
Nogueiras, 2º de Silveiras, 3º de Carvalhos e 4 de Figueiredos com timbre de figueiredos. Livro “Subsídios para a Heráldica Tumular Moderna
Olisponense” de Ruy Dique Travassos Valdez da Associação dos Arqueólogos Portugueses nas págs. 125 e 126.
Nota do ourives: Filipe José Bandeira - Mestre Ourives e cinzelador com obras bem reconhecidas como por exemplo a “Salva do Adamastor” e o
“Relicário de D. João I”.

Base Licitação: 1.500 €

LOUIS MARIE MORIS 385

“REI DE FRANÇA - FRANCISCO I” – Escultura de grande gestualismo e pormenor em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XIX-
XX. A figura está representada montada em vulto perfeito sobre cavalo com os pés assentes sobre estribos em posição de observação com o braço
direito flectido e com a mão esquerda segura com afinco as rédeas. Rosto de traços bem demarcados, ladeado por barbas finamente esculpidas em
finas estrias e de olhos amendoados, encimado na cabeça por chapéu de aba larga, ornado por plumas decorativas. Apresenta-se ricamente trajado
com roupagem da época, sobreposta nos ombros por estola, ornado com espada á cintura e punhal sobre a sua perna direita. O cavalo está
representado de pé sobre três patas com a frontal recolhida, notando-se uma torsão da cabeça para baixo, encimado por crinas esvoaçantes e
ricamente ornado por cela interligada a arreios precintados, decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo, flores e borlas suspensas, assente
sobre base oval moldurada em dégradé. Escultura assinada na base (Moris). Sinais de uso e uma das flores das precintas omissa.
Dim: 82x37x89 cm
Nota: Francisco I “Rei de França / 1494-1547”, com reinado de 1515 até á sua morte, ficou eternamente conhecido como "Rei-Cavaleiro", "Pai e
Restaurador das Cartas" e "O de Nariz Comprido". Era filho de Carlos D'Orléans, Conde de Angolema e de Luísa de Sabóia (Duquesa de Nemours).
Ele sucedeu seu primo e sogro Luís XII, que morreu sem deixar herdeiros.

Base Licitação: 1.000 €

CONJUNTO DE PAR DE BRINCOS E ANEL 386

“PAR DE BRINCOS” – Em ouro amarelo escovado e contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho
português do séc. XX-XXI. Corpos perfurados de formato quadrangular, cravejados ao centro por (1) pérola. Verso com sistema de mola. Sinais de
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uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 14,1 gr.
Dim: 1,7x1,7 cm
“ANEL” – Em ouro amarelo escovado e contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc.
XX-XXI. Aro parcialmente perfurado, encimado por mesa de formato quadrangular, cravejado ao centro por (1) pérola. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 10,7 gr
Med: 19
Nota: Peso total aproximado do par de brincos e anel – 24,8 gr.

Base Licitação: 1.200 €

ADELINO ÂNGELO (1931) 387

“VISTA DE FEIRA” – Óleo sobre tela, colada sobre platex, representando mercado ao ar livre, com vendeiras em cenas do quotidiano, ladeadas por
bancas com roupa exposta e suspensa sobre encordoados. Interessante vista de feira do Mestre Adelino Ângelo, numa mágica paleta luminosa e de
intensas tonalidades. Obra assinada e datada na parte superior direita [Ad. Ângelo // 79]. Trabalho emoldurado. Ref. Biog.Michael Tannock.
[pág.108].
Dim: 45,4x51,5 cm (Óleo)
Dim: 70x76,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 400 €

PAR DE CÓMODAS ESTILO D. MARIA 388

Em madeira maciça de cetim com embutidos em madeira de pau-santo e buxo, trabalhos do início do séc. XX. Tampos decorados por rebaixe em
pedra mármore em tons de cinza com nuances em tons de branco que acompanham as linhas direitas da caixa, constituída por duas gavetas,
assente sobre pernas de formato piramidal invertido com términos em quadra. Frentes e laterais ricamente decorados por faixas embutidas em pau-
santo e buxo com ramagens e motivos vegetalistas, ladeadas por frisos, formando um desenho repetitivo. Interiores malhetados. Ferragens
recortadas em latão. Sinais de uso, embutidos opados, pequenas faltas nos embutidos e a necessitarem de restauro.
Dim: 90x113x56 cm

Base Licitação: 1.000 €

TRAVESSA BRASONADA COM ESCORREDOR 389

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato oval, decorado sobre vidrado com ricos
esmaltes em tons de “rouge de fer”, verde, negro branco e a ouro tendo ao centro cartela recortada com brasão Europeu, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e volutas. Orla decorada por faixas concêntricas lisas e com pontas de lança. Aba decorada com faixa concêntrica com volutas a ouro,
intercaladas por flores. Escorredor decorado ao centro por faixa concêntrica com volutas a ouro, intercaladas por flores, ladeadas por motivos de
arranjos florais e faixa concêntrica com pontas de lança. Reinado de qianlong / Jiaqing. Sinais de uso e desgastes no ouro.
Dim: 5x32,7x39,7 cm

Base Licitação: 500 €

COLECÇÃO DE DEZASSEIS MEDALHAS EM OURO 390

EDIÇÃO ALUSIVA AS MOEDAS DE OURO DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES.
Esta valiosa colecção de dezasseis (16) medalhas, são umas réplicas fiéis das moedas dos descobrimentos portugueses do século XV E XVI.
Conjunto constituído pelas seguintes medalhas reproduzindo as seguintes moedas: Cruzado - (D. Afonso V); ½ Escudo de Ceuta (D. Afonso V);
Cruzado Híbrido (D. João II); Cruzado (D. João II); Espadim “½ Justo” (D. João II); Cruzado (D. Manuel I); ½ Manuel “Índia” (D. Manuel I);
Cruzado Calvário (D. João III); ½ S. Vicente (D. João III); Pardau S. Tomé “Índia” (D. João III); Português (D. João III); Escudo S. Tomé (D.
João III); S. Vicente “Porto” (D. Sebastião); Pardau S. Tomé “Índia” (D. Sebastião); Engenhoso (D. Sebastião); 500 Reais (D. Henrique
I).Exemplares em caixa original de formato rectangular ao baixo, em pele de tons castanhos, decorada com frisos a ouro. Interior da caixa forrada a
veludo de tons negros na parte inferior e superior. Parte inferior com dezasseis compartimentos circulares em baixo relevo para aplicação das
medalhas, protegidas com uma tampa de formato rectangular forrada a veludo de tons negros. Edição exclusiva das colecções Philae, com o
respectivo certificado de garantia. Acompanha ainda esta colecção as16 brochuras descritivas de cada medalha, inseridas em caixa cartonada
original de tons castanhos.
“MEDALHAS” – Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX.
Contraste: Cabeça de veado - Vidal Nº 4093. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Uma cabeça
de veado, voltada para a esquerda, tendo na base o número 800. Vidal Nº 3290 - Marca de ourives de Sociedade Industrial de Condecorações, Lda.,
de Lisboa, registada em 1959.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22052
https://serralvesantiguidades.com/lote/21844
https://serralvesantiguidades.com/lote/22922
https://serralvesantiguidades.com/lote/22844
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Dim: 7,5x30,2x19,6 cm (Caixa original em pele)
Metal: Ouro
Formato: Circular
Bordos: Lisos
Estado: Soberbas
Diâmetro: 16 mm (Menor)
Diâmetro: 39 mm (Maior)
Toque: 800 ‰
Peso total aproximado das 16 medalhas: 135,50 gr.

Base Licitação: 4.000 €

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES 391

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fustes cónicos invertidos em forma de balaústre, decorados com caneladuras verticais em relevo de
movimento convexo. Assentes sobre base repuxada com a mesma decoração, ladeadas por faixas concêntricas, decoradas por grinaldas
interligadas entre si por laçarotes, folhas de acanto e perolados com términos em pés zoomórficos. Fustes encimados ao centro por cinco braços
amovíveis com sistema de roscar, sendo quatro recortados em voluta com términos em arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 3.555,5 gr.
Alt: 43,5 cm
Diâm: 37,5 cm

Base Licitação: 2.000 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22416
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2ª Sessão

Lotes 392 a 782

Quarta, 30 de Junho às 20:00
 

Casa dos Arcos da Boavista
Rua António Aroso, nº65-67
(junto ao parque da cidade)
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RELÓGIO DE LAPELA 392

Caixa dupla em prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, fabrico suíço, trabalho do séc. XIX-XX. Tampa do verso e aro frontal
decorados a nielo com enrolamentos vegetalistas, intercalados por motivos florais e borboleta sobre fundo negro. Interiores das tampas com as
respectivas marcas de garantia da prata suíça do toque 0,800, número de série 5812 e inscrição incisa [Cilindre - 10 Rubis]. Máquina de movimento
mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Árabe em tons de vermelho e enrolamentos
vegetalistas a ouro. A funcionar. Sinais de uso.
Diâm: 2,9 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 393

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, encimados por aplicações em madrepérola, 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: 4 gr.
Diâm: 1,3 cm

Base Licitação: 25 €

CINZEIRO MODERNISTA 394

Em cerâmica portuguesa moldada e relevada produção da fábrica Devica - Cerâmica decorativa de Alvarães Ldª - Viana do Castelo, trabalho do séc.
XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com cavidade lateral, incisa na pasta, ladeada por guerreiro estilizado sobre cavalo, segurando com a
mão direita uma espada. Decoração vidrada e policroma em tons de verde, azul e branco. Marca incisa no verso [Devica - Viana do Castelo -
Portugal - Made in Portugal - Hand Made]. Sinais de uso.
Dim: 3x16,5x19 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS PENAS DE ESCRITA 395

“PENA DE ESCRITA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo inferior de formato circular, com abertura para aplicar o aparo. Parte
superior de formato oval, sem decoração. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Vidal Nº 83. Marca de garantia aproximada da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937, nos
objectos de pequenas dimensões.
Peso aprox: 9,31 gr.
Comp: 17,1 cm
“PENA DE ESCRITA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo inferior de formato circular, com abertura para aplicar o aparo. Parte
superior de formato cónico, decorado por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas e florais, formando um desenho repetitivo. Sinais de
uso.
Contraste: Javali (II) - Vidal Nº 83. Marca de garantia aproximada da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937, nos
objectos de pequenas dimensões.
Peso aprox: 6,59 gr.
Comp: 16,6 cm
Peso total aproximado – 15,9 gr.

Base Licitação: 10 €

ALFINETE DE LAPELA DE CLUBE DE FUTEBOL E ESFERA ARMILAR DA
BANDEIRA PORTUGUESA EM OURO 396

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos
geométricos e esmaltados em vários tons com a insígnia da “Associação Académica de Coimbra” e “Esfera Armilar da Bandeira de Portugal”.
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 total aprox: 1,8 gr.
Dim: 5,5 cm (Maior)
Dim: 4,4 cm (Menor)

https://serralvesantiguidades.com/lote/21857
https://serralvesantiguidades.com/lote/22463
https://serralvesantiguidades.com/lote/21917
https://serralvesantiguidades.com/lote/22828
https://serralvesantiguidades.com/lote/21942
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Base Licitação: 35 €

TRÊS FRASCOS DE PERFUME DE PEQUENAS DIMENSÕES 397

“FRASCO DE PERFUME” – Em vidro translucido moldado com rolha opaca, trabalho francês do séc. XX. Corpo facetado com caneladuras verticais
de movimento côncavo, assente sobre base facetada e moldurada. Tampa facetada em vidro fosco de formato cónico. Inscrição na base [Bottle –
Made in France]. Sinais de uso.
Alt: 13 cm
“FRASCO DE PERFUME” – Em vidro translucido moldado com rolha recortada com partes translucidas e opacas, trabalho europeu do séc. XX.
Corpo repuxado de formato quadrangular, decorado em todas as faces com caneladuras verticais recortadas em forma de leque, encimado por rolha
recortada, decorada com flores e volutas em relevo. Sinais de uso.
Alt: 10 cm
“FRASCO DE PERFUME” – Em vidro translucido moldado com partes facetadas e lapidadas, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato
rectangular ao alto de topo facetado com término em rolha esférica lapidada. Sinais de uso.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 10 €

COLEÇÃO DE CANETAS 398

“CANETA DE TINTA PERMANENTE” – Em metal dourado de marca “Morison Crest”, trabalho do séc. XX. Corpo em metal, decorado com padrão
geométrico em tons de negro sobre fundo dourado. Tampa com a mesma decoração com clip recortado em metal dourado. Sinais de uso. Não nos
responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 13,7 cm
“CONJUNTO DE CANETAS” – Canetas de fabrico francês em aço escovado de marca “Parker”, trabalhos do séc. XX, constituído por (1) caneta de
tinta permanente e (1) esferográfica. Corpos lisos em aço escovado com inscrições gravadas [Parker - Made in France]. Tampas em aço com clips
em metal prateado, polido com apontamentos lacados a negro. Caneta de tinta permanente com recarregamento por cartuxo. Sinais de uso. Não
nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 12,5 cm (Caneta de tinta permanente)
Dim: 12,9 cm (Esferográfica)

Base Licitação: 10 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 399

Em prata portuguesa esmaltada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular, encimados ao centro pela insígnia da “Ordem de São Bento de
Avis”, esmaltada em tons de verde. 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: 6,6 gr.
Diâm: 1,2 cm

Base Licitação: 10 €

MATA-BORRÃO 400

Em baquelite com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo recortado em baquelite em tons de negro, encimado ao centro com
o “Brasão das Armas de Portugal” sobre cruz recortada e vazada, ladeada por flores em relevo. Pega decorada exteriormente por frisos perolados
em relevo. Topo fixo à base por aletas recortadas e vazadas, uma delas de movimento ascendente e descendente, ladeadas por flores 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: Não se consegue pesar.
Dim: 8x8,4x13 cm

Base Licitação: 10 €

ALFINETE DE GRAVATA 401

Em ouro branco, sem marcas de garantia, trabalho português do 1º quartel do séc. XX. Alfinete liso, encimado por mesa circular em forma de flor,
cravejada com (1) uma pérola. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22326
https://serralvesantiguidades.com/lote/22240
https://serralvesantiguidades.com/lote/22477
https://serralvesantiguidades.com/lote/22327
https://serralvesantiguidades.com/lote/22411
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Peso total aprox: 1,1 gr.
Alt: 6,7 cm

Base Licitação: 30 €

MARIA OLAIO (SÉC. XX) 402

“RETRATO” – Óleo sobre platex, representando figura feminina e masculina, com trajes populares portugueses. Obra assinada nos cantos
inferiores [A Lima] & [M. Lima Olaio]. Maria Olaio - Esposa do pintor Pedro Olaio, já falecidos. Pintura a necessitar de limpeza. Trabalho aplicado em
passe-partout de tons brancos com frisos dourados.
Dim: 17x12,7 cm (Pintura)
Dim: 25,7x21,6 cm (Moldura

Base Licitação: 10 €

PAR DE POTES COM TAMPAS 403

De pequenas dimensões em porcelana chinesa, moldada e relevada, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos de formato bojudo decoração com aletas
laterais em relevo, encimados por tampas com pomos em forma de cães de fo. Decoração policroma em vários tons e a ouro sobre fundo branco
dita “Mandarim” com reservas e figuras em cenas do quotidiano, motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas, pássaros, ornatos e
complementos a ouro. Sinais de uso e falta de vidrado no pomo de uma das tampas.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 10 €

TRÊS ARGOLAS DE GUARDANAPO 404

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular e rectangular ao baixo, decorados com motivos de arranjos florais em relevo,
ladeados por enrolamentos vegetalistas, espigas de trigo e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 47,6 gr.
Dim: 3,2x4,6 cm
Dim: 3,1x1,5x7,1 cm
Dim: 3x1,9x7 cm

Base Licitação: 15 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 405

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: 30 €

ESTOJO DE BARBEAR 406

Em metal com cabos em madeiras e lâminas em aço de marca “Fox”, fabricada pela empresa Koller & Cº, trabalho alemão do início do séc. XX.
Estojo constituído por cabeça em metal prateado, recortado e vazado, decorada lateralmente por raposas em relevo, ladeadas por enrolamentos
vegetalistas. Parte frontal de movimento ascendente e descente para colocação da respectiva lâmina com sistema de fixação no verso por parafuso
com término em pega de madeira torneada e patinada a negro com sistema de roscar. Cabeça com Nº de patente em relevo [D.R.G.M. Nº 162904].
Faz ainda parte deste conjunto uma navalha em metal prateado, aplicada a pega de madeira torneada e patinada a negro com lâmina amovível.
Estojo original em madeira de mogno maciço pintado em tons de cinza com tampa de encartar e interior compartimentado. Sinais de uso e
desgastes no prateado.
Dim: 12 cm (Cabeça com a respectiva pega)
Dim: 12 cm (Navalha)

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22943
https://serralvesantiguidades.com/lote/22325
https://serralvesantiguidades.com/lote/22250
https://serralvesantiguidades.com/lote/22456
https://serralvesantiguidades.com/lote/22675
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SALEIRO E PIMENTEIRO 407

Esculturas de pequenas dimensões em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX, Corpo em forma de pato
com o peito perfurado. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos florais e complementos a ouro mate. Marcas por
carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992
Dim: 4x3x6 cm

Base Licitação: 10 €

DUAS PENAS DE ESCRITA 408

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo inferior de formato circular, com abertura para aplicar o aparo. Parte superior em forma de
pena de ave, decoração realista. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Vidal Nº 83. Marca de garantia aproximada da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937, nos
objectos de pequenas dimensões.
Peso aprox: 23,92 gr.
Comp: 20,1 cm

Base Licitação: 15 €

COLAR DE SENHORA 409

Em prata dourada portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos em forma de argolas interligados entre si, formando um desenho
geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 26,9 gr.
Compr: 44 cm

Base Licitação: 25 €

COMPOTEIRA 410

Em vidro em tons de bordeaux moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixas
concêntricas com concheados e búzios em relevo, assente sobre pés em forma de peixes alados. Tampa repuxada com a mesma decoração com
pomo em forma de búzio em relevo. Sinais de uso.
Alt: 17 cm
Diâm: 14 cm

Base Licitação: 10 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 411

Em porcelana moldada e relevada, fabrico da “Artibus” - Aveiro, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa amovível,
assente sobre pés recortados em voluta. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, enrolamentos
vegetalistas e complementos a ouro, pintada à mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Dim: 8,5x10x17 cm

Base Licitação: 20 €

BASE DE GARRAFA 412

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Bordo decorado por faixa concêntrica com espigas de
trigo em relevo. Sinais de uso e pequena amolgadela no centro.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 45,8 gr.
Alt: 0,9 cm
Diâm: 13,3 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22918
https://serralvesantiguidades.com/lote/22827
https://serralvesantiguidades.com/lote/22466
https://serralvesantiguidades.com/lote/22905
https://serralvesantiguidades.com/lote/22510
https://serralvesantiguidades.com/lote/22371
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PULSEIRA DE SENHORA 413

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 interligados entre si, intercalados no seu total por dezoito (18) pérolas. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 3,4 gr.
Compr: 19,7 cm

Base Licitação: 30 €

PAR DE CASTIÇAIS “ARTE-NOVA” 414

Em liga metálica moldada, relevada e estanhada, trabalhos europeus do séc. XX. Fustes recortados e parcialmente vazados com términos em
enrolamento, encimados por copos bojudos e arandelas que servem de apoio às velas, assentes sobre bases recortadas de movimento côncavo,
decoradas por ramagens em relevo. Numerações em relevo e marca incisa [WMF]. Sinais de uso e desgastes.
DIm: 13,5x9,6x9,7 cm

Base Licitação: 10 €

TRÊS TAPETES ORIENTAIS 415

“DOIS TAPETES” – De pequenas dimensões em seda de fabrico manual, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato rectangular ao baixo, decorados
em tons de rosa, castanho, verde e negro sobre fundo beije com ramagens, motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e estilizados,
formando um padrão repetitivo. Faixas superiores e inferiores rematadas por franjas. Sinais de uso e a necessitarem de limpeza.
Dim: 62x91 cm (Medidas interiores)
Dim: 62x113 cm (Dois tapetes com a medida total com as franjas)
“UM TAPETE” – De pequenas dimensões em seda de fabrico manual, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em
tons de castanho, bordeaux, laranja, verde e negro com motivos de arranjos florais, arvoredo exuberante, enrolamentos vegetalistas e padrões
estilizados, formando um desenho repetitivo. Faixa superior e inferior rematada por franjas. Sinais de uso, defeitos e a necessitar de limpeza.
Dim: 61,5x93 cm (Medida interior)
Dim: 61,5x106 cm (Medida total com as franjas)

Base Licitação: 15 €

SEIS COLHERES DE CAFÉ 416

Em prata espanhola com as respectivas marcas de garantia do toque 0,915, trabalhos do séc. XX. Corpos lisos com pegas em forma de grãos de
café. Sinais de uso.
Marcas de garantia da prata Espanhola do toque 0,915. [Tardy - Poiçons d’Argent, pág. 109].
Peso aprox: 58,6 gr.
Dim: 10,2 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 417

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 lisos de formato semiesférico, 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: 6,6 gr.
Diâm: 1 cm

Base Licitação: 30 €

CORRENTE DE RELÓGIO 418

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato quadrangular, encimado por argolas perfuradas, formando um desenho geométrico
repetitivo. Sinais de uso.

https://serralvesantiguidades.com/lote/21837
https://serralvesantiguidades.com/lote/22497
https://serralvesantiguidades.com/lote/21920
https://serralvesantiguidades.com/lote/21898
https://serralvesantiguidades.com/lote/22465
https://serralvesantiguidades.com/lote/22474
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Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 43,5 gr.
Compr: 56 cm

Base Licitação: 25 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XIX-XX) 419

“CASA DE LAVOURA” – Aguarela sobre papel, representando casario com caminho com ramada e arvoredo exuberante, Obra assinada e datada
no canto inferior direito [M Rodrigues? // 924]. Assinatura não identificada. Aguarela com alguns picos de oxidação. Trabalho emoldurado.
Dim: 16,5x11 cm (Aguarela)
Dim: 31,8x25,9 cm (Moldura)

Base Licitação: 10 €

BULE DE CALDO 420

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho português do séc. XX. Decoração em tons de azul e a ouro sobre fundo
branco com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por frisos concêntricos. Pega recortada e vazada em voluta. Marca por
carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Dim: 7x17x6,5 cm

Base Licitação: 10 €

PORTA-MOEDAS DE BOLSO 421

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo em malha em forma de saco, aplicado a sistema de abertura, encimado por fecho circular com
término em forma de elefante. 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: 35,9 gr.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 25 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 422

Em ouro 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 recortados em forma de flor com pétalas cravejadas no seu total com (10) dez diamantes de talhe rosa, encimados ao
centro por (2) dois diamantes em talhe antigo com cerca de 0,05 (ct) cada. Verso com sistema de roscar com término perolado. 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 e Cabeça de Galo - Marca destinada a objectos de joalharia, usada na contrastaria do Porto de
1938-1984.
Peso total aprox: 4,5 gr.
Dim: 1,3x1,1 cm

Base Licitação: 40 €

CAIXA 423

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular com tampa de movimento ascendente e
descendente. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 56 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 6,3 cm

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22332
https://serralvesantiguidades.com/lote/22207
https://serralvesantiguidades.com/lote/21854
https://serralvesantiguidades.com/lote/22329
https://serralvesantiguidades.com/lote/22094
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COLECÇÃO DE TRÊS LAVA-OLHOS 424

Em vidro translucido moldado e facetado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato oval de bordo recortado, assentes sobre fuste
central facetado com términos em bases de formato circular. Sinais de uso.
Alt: 6,6 cm (Maior)
Alt: 5,5 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

ÉTAGER 425

Em madeira maciça recortada, vazada e moldurada, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo recortado de formato rectangular ao alto com duas
prateleiras, frente envidraçada com litografia no interior colada sobre o verso, representando casal sentado em vulto perfeito. Sinais de uso, vestígios
de xilófagos e litografia com defeitos.
Dim: 63,5x44,5 cm

Base Licitação: 15 €

PORTA LAPIS “ARTE-NOVA” 426

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado e recortado de formato rectangular, decorado na frente e verso com motivos de
arranjos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas. 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, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 7,8 gr.
Dim: 10x1,5 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 427

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados
e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Boavista Futebol Clube” e do “Leça Futebol Clube”. 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 total aprox: 2 gr.
Dim: 5 cm (Maior)
Dim: 4,9 cm (Menor)
Nota: Um dos alfinetes com desgastes acentuados nas marcas de garantia.

Base Licitação: 40 €

BILHETEIRA DE GRADINHA “MINIATURA” 428

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, 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: 25 €

BIBERON / MAMADEIRA 429

Em vidro translucido moldado, fabrico de S. Maw. Son & Sons Ltd, trabalho inglês do séc. XX. Corpo espalmado de formato rectangular com
términos em vocais e inscrições em relevo [S. Maw. Son & Sons Ltd. - The Hygienic - London - England - Table-Spoon´s - Onces - Made in England].
Sinais de uso.
Dim: 6,5x19,5x6,5 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22668
https://serralvesantiguidades.com/lote/22744
https://serralvesantiguidades.com/lote/22219
https://serralvesantiguidades.com/lote/21943
https://serralvesantiguidades.com/lote/22230
https://serralvesantiguidades.com/lote/22206
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Base Licitação: 15 €

DOIS BRINQUEDOS “BURAGO” 430

“BUGATTI TYPE «59» 1934” – Em liga metálica e matéria sintética, em tons de amarelo-escuro, com partes negras e prateadas, trabalho italiano do
séc. XX-XXI. Brinquedo à escala de 1/18. Exemplar com sinais de uso e um tampão dos depósitos de gasolina omisso.
Dim: 7,5x25x10,5 cm
“BUGATTI TYPE «55» 1932” – Carro de corrida em liga metálica e matéria sintética, em tons de azul, com partes negras e prateadas, trabalho
italiano do séc. XX-XXI. Brinquedo à escala de 1/12 com estampilha numerária [102] de formato rectangular. Exemplar com sinais de uso e
retrovisores frontais omissos.
Dim: 5x18x7 cm

Base Licitação: 15 €

CARAVELA EM FILIGRANA 431

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 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Contraste: Cabeça de Pelicano -
Marca aplicada nos artefactos de ourivesaria importados por entidades não matriculadas e em artefactos que se desconhece o responsável pelo
fabrico, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 39,8 gr.
Dim: 10X3,1x12 cm

Base Licitação: 25 €

ANEL DE SENHORA “CASCALHO” 432

Em ouro amarelo e prata (Joalharia), contrastado (19,2k) do toque 800 (ouro) e do toque 0,833 (prata), com desgastes acentuados nas marcas de
garantia, trabalho português do séc. XX. Aro triplo, recortado e vazado em forma de tronco, encimado por mesa recortada em prata, cravejada com
(40) diamantes de talhe rosa e pedra central omissa. Sinais de uso, pedra central e dois diamantes omissos.
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: 4,4 gr.
Med: 16

Base Licitação: 50 €

TRÊS PEÇAS EM PRATA PORTUGUESA 433

“PLACA DE SUSPENSÃO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato oval, decorado ao centro por anjo em relevo em
posição de oração com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 28,3 gr.
Dim: 7x5,5 cm
“PORTA-RETRATOS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato oval com abertura lateral com suporte interior para
dois retratos com término em argola de suspensão.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar - Vidal Nº
2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 12,6 gr.
Dim: 4x2,8 cm
“MARCADOR DE LIVROS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado, encimado por flor. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar - Vidal Nº
2999 de Rosas de Portugal Ld.ª, registada em 1947.
Peso aprox: 10,1 gr.
Alt: 10,1 cm
Nota: Peso total de todas as peças – 51,1 gr.

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22212
https://serralvesantiguidades.com/lote/22296
https://serralvesantiguidades.com/lote/22400
https://serralvesantiguidades.com/lote/22476
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TRÊS TAÇAS DE VÁRIAS DIMENSÕES 434

Em faiança portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados em vários tons sobre fundo branco com
arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, motivos estilizados, esponjados e frisos concêntricos. Sinais de uso e pequenas
esbeiçadelas no vidrado.
Dim: 9x32 cm (Maior)
Dim: 7,5x24,8 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

ROSA RAMALHO (1888-1984) 435

“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” – Escultura em barro moldado e relevado, trabalho português do séc. XX. Sem policromia, assinada frontalmente
com as iniciais (RR). Sinais de uso.
Alt: 11 cm

Base Licitação: 20 €

PORTA LAPIS “ARTE-NOVA” 436

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo espalmado e recortado de formato rectangular, decorado na frente e verso com motivos de
arranjos florais em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas e faixa geométrica com términos em voluta. Tampa superior amovível para
aplicação do respectivo lápis. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 6,4 gr.
Dim: 8,5x1,5 cm

Base Licitação: 25 €

ANEL DE SENHORA 437

Em ouro amarelo sem marcas de garantia, trabalho português início do séc. XX. Aro liso, encimado por mesa recortada em forma de flor, cravejada
com (8) oito pérolas, encimada ao centro por (1) um diamante em talhe antigo. 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: 2,2 gr.
Med: 11

Base Licitação: 50 €

CAIXA DE PÓ-DE-ARROZ 438

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato quadrangular de cantos facetados com tampa de movimento ascendente e
descente com fecho central. Interior sem espelho. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 100,8 gr.
Dim: 7,5x7,5 cm

Base Licitação: 30 €

CHÁVENA ALMOÇADEIRA COM BANDEJA 439

Em porcelana moldada e relevada, trabalho português do séc. XIX-XX. Chávena com pega lateral recortada e vazada em voluta, assente sobre
bandeja recortada e de movimento côncavo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com paisagem fluvial com casarios de formato
arquitectónico, ladeados por aves, vegetação exuberante, frisos concêntricos a ouro e figuras em cenas do quotidiano. Bordo interior com inscrição a
ouro [Lembrança de Amizade]. Sinais de uso.
Dim: 10x14x24,2 cm

Base Licitação: 15 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21901
https://serralvesantiguidades.com/lote/22505
https://serralvesantiguidades.com/lote/22221
https://serralvesantiguidades.com/lote/21872
https://serralvesantiguidades.com/lote/22344
https://serralvesantiguidades.com/lote/22908
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DECANTER 440

Em cristal 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: 26,7 cm

Base Licitação: 20 €

BASE PARA GARRAFA DE BORDO RECORTADO 441

Em prata portuguesa sem marca de garantia, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo liso de covo acentuado, ladeado por orla moldurada em dégradé. Aba
recortada e parcialmente vazada e serrilhada com enrolamentos vegetalistas, encimados por faixa perolada em relevo com términos em
concheados. Sinais de uso e restauros antigos.
Sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 80,7 gr.
Alt: 2,6 cm
Diâm: 20,7 cm

Base Licitação: 30 €

ALFINETE DE LAPELA 442

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalho português do séc. XIX-XX. Aro moldurado de formato oval, decorado ao centro por pedra
natural em tons de amarelo leitoso. 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 aprox: 3 gr. (Aro sem pedra)
Peso total aprox: 11,1 gr. (Aro com pedra)
Dim: 2,4x3 cm

Base Licitação: 50 €

CINCO COLHERES DE CAFÉ E CONCHA DE AÇÚCAR 443

De pequenas dimensões em prata Portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpos lisos, encimados por motivos florais 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: 72,5 gr.
Dim: 10,6 cm (Colher de café)
Dim: 12 cm (Concha de açúcar)

Base Licitação: 30 €

COLECÇÃO DE TRÊS LAVA-OLHOS 444

Em porcelana e em vidro moldado em tons de azul e translucido, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato oval de bordo recortado,
assentes sobre bases de formato circular e oval. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela numa das bases.
Alt: 4,5 cm (Maior)
Alt: 3,4 cm (Menor)

Base Licitação: 15 €

TEIXEIRA LOPES (ANTÓNIO) – MÚLTIPLO 445

“BUSTO DE MENINO - MÁRIO” – Escultura em gesso moldado e relevado de extrema delicadeza e pormenor, trabalho do séc. XX. Escultura
assente sobre base em madeira de pinho maciço. Assinatura incisa na parte lateral esquerda [Teix. Lopes]. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Alt: 14,5 cm (Escultura)
Dim: 17,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22353
https://serralvesantiguidades.com/lote/22877
https://serralvesantiguidades.com/lote/21867
https://serralvesantiguidades.com/lote/22881
https://serralvesantiguidades.com/lote/22669
https://serralvesantiguidades.com/lote/22492
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BASE PARA GARRAFA 446

Em prata portuguesa e madeira torneada e patinada, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e moldurado com término em base de madeira maciça de
formato circular, decorada com faixas concêntricas torneadas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 71,9 gr
Alt: 4,2 cm
Diâm: 10,5 cm

Base Licitação: 35 €

CAMAFEU COM ARO EM OURO 447

Camafeu esculpido em pedra dura em tons de rosa e branco, tendo ao centro “busto de figura feminina em vulto perfeito”, ladeada por aro em
ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 800, trabalho português do séc. XX. Aro de formato oval,
ladeado por friso concêntrico encordoado, encimado lateralmente por caneladuras recortadas e vazadas, formando um desenho gomado repetitivo.
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 11,2 gr. (Aro com o respectivo camafeu)
Peso aprox: 4 gr. (Aro)
Dim: 4,3x3,3 cm

Base Licitação: 60 €

ANEL DE SENHORA 448

Em prata portuguesa, sem marcas de garantia, trabalho do 1º quartel do séc. XX. Aro parcialmente liso, decorado com caneladuras transversais
incisas, encimado por mesa de formato oval, encastoada por malaquite. 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: 9,7 gr.
Med: 19

Base Licitação: 30 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA FEMININA” 449

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso e
pequeno defeito no topo.
Dim: 5,5x12 cm

Base Licitação: 20 €

ESPELHO DE PAREDE ESTILO RENASCENÇA 450

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: 25 €

COLHER DE REFRESCO 451

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Concha de corpo liso de formato oval. Cabo de formato circular, imitando uma cana de bambu, com
término em fora de castão. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Vidal Nº 83. Marca de garantia aproximada da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937, nos
objectos de pequenas dimensões. Marca de ourives do Porto - Vidal Nº 1863 de Guilherme Soares, registada em 1887 e já cancelada.
Peso aprox: 48,98 gr.
Comp: 20,5 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22159
https://serralvesantiguidades.com/lote/21858
https://serralvesantiguidades.com/lote/22402
https://serralvesantiguidades.com/lote/22005
https://serralvesantiguidades.com/lote/22925
https://serralvesantiguidades.com/lote/22826
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Base Licitação: 35 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 452

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: 50 €

COLAR DE SENHORA 453

Em prata dourada portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por elos ovais, interligados entre si, formando um desenho geométrico
estilizado repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives de Gondomar -
Vidal Nº 2999 de Rosas de Portugal Ldª, registada em 1947.
Peso aprox: 36,2 gr.
Compr: 81 cm

Base Licitação: 35 €

PAR DE CHÁVENAS “COMEMORATIVAS DOS 160 ANOS DA FUNDAÇÃO DA
VISTA ALEGRE” 454

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da vista alegre, trabalho do séc. XX. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com
motivos de arranjos florais e filagens a ouro mate. Edição limitada de 5000 exemplares, produzida no ano de 1984, para comemorar os 160 anos da
fundação da Vista Alegre. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992.
Alt: 7,3 cm

Base Licitação: 20 €

MÓVEL DE APOIO / BAR 455

De pequenas dimensões em madeira lacada e pintada, trabalho oriental do séc. XX. Corpo polilobado de formato rectangular ao alto constituído por
três portas frontais, uma gaveta superior, uma inferior e duas laterais, assente sobre base recortada. Decoração policroma em vários sobre fundo
verde e castanho com vistas de jardins, ladeados por ramagens encimadas por aves, ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e
padrões geométricos. Topo decorado com casal de pavões em cenas galantes, ladeados por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Ferragens
recortadas em metal patinado. Sinais de uso, opados no lacado e laterais com faltas e defeitos.
Dim: 73,5x30x50 cm

Base Licitação: 25 €

FLOREIRA DE LAPELA 456

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo vertical espalmado, decorado no topo por faixa concêntrica com caneladuras verticais em
dégradé, encimadas por enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo com gancho de suspensão recortado em voluta com término em flor.
Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 6,6 gr.
Dim: 7,2x1,3x0,6 cm

Base Licitação: 40 €

RELÓGIO DE BOLSO 457

https://serralvesantiguidades.com/lote/22461
https://serralvesantiguidades.com/lote/22468
https://serralvesantiguidades.com/lote/22493
https://serralvesantiguidades.com/lote/21912
https://serralvesantiguidades.com/lote/22217
https://serralvesantiguidades.com/lote/22347
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Em prata suíça contrastada, com as respectivas marcas de fabricante e de garantia do toque 0,935, trabalho inglês do séc. XIX-XX. Tampa do verso
decorada por cartela central recortada sobre fundo guilhochado, ladeada por faixa concêntrica com flores e folhas de acanto cinzeladas. Aro central
e da caixa frontal com flores estilizadas cinzeladas. Interiores das tampas com as respectivas marcas de fabricante e marcas de garantia “Urso em
posição vertical”, numerações incisas [375950]. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual com sistema de chave com inscrição
interior [Fairgrieve Bros - Alnwick - Swiss Made]. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Romana a negro, inscrição no topo a
negro “Fairgrieve Bros - Alnwick” e mostrador dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de uso e cabelo no mostrador.
Marcas de garantia da prata Suíça do toque 0,935.
Diâm: 3,8 cm

Base Licitação: 50 €

AGULHEIRO 458

Em prata possivelmente portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo facetado de formato oitavado, decorado com enrolamentos vegetalistas,
intercalados por faixas estriadas de movimento ondulado e caneladuras, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 16,4 gr.
Alt: 9,2 cm

Base Licitação: 40 €

DOIS COPOS TERMAIS 459

Em vidro moldado e pintado, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos espalmados de formato rectangular ao alto, decorados com motivos de
arranjos florais sobre fundo branco translucido e vermelho, pintados à mão. Sinais de uso e esbeiçadelas no bordo.
Alt: 10,8 cm (Maior)
Alt: 10,3 cm (Menor)

Base Licitação: 20 €

CANECA DE LUSTRINA 460

Em faiança inglesa moldada e relevada, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica em tons de negro sobre
fundo laranja com flores estilizadas e enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular moldurada. Pega lateral recortada e vazada em voluta.
Sinais de uso.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 25 €

CIGARREIRA “ART-DECO” 461

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato rectangular ao alto com tampa de movimento ascendente e descendente,
decorada por faixa transversal omissa, encimada por pedra vermelha em cabochão. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 87,4 gr.
Dim: 8x1x7,3 cm

Base Licitação: 40 €

QUATRO PEÇAS DE VITRINA EM PRATA PORTUGUESA 462

“TACINHA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular e de covo acentuado, assente sobre pernas recortadas com
términos em pés de enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 34,2 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 7,3 cm
“PLACA RELEGIOSA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato oval, decorado ao centro por menina com as mãos
postas em oração com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 14,5 cm
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Dim: 7,6x5,5 cm
“CAIXA DE COMPRIMIDOS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular com tampa de movimento ascendente e
descendente, decorada com motivos florais gravados, ladeados por enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 13,2 gr.
Alt: 0,8 cm
Diâm: 3,4 cm
“CAIXA DE COMPRIMIDOS” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular com tampa amovível, decorada com
enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 20 gr.
Alt: 1,8 cm
Diâm: 4,3 cm
Nota: Peso total de todas as peças – 81,9 gr.

Base Licitação: 40 €

BRINQUEDO / PARTE DE MOBÍLIA DE QUARTO 463

“CÓMODA” – Em madeira de faia maciça, recortada, entalhada e patinada, trabalho português do séc. XX. Tampo recortado e moldurado de
formato rectangular ao baixo, assente sobre caixa constituída por três gavetas, decoradas por molduras peroladas, escudetes em metal e puxadores
torneados, ladeadas por colunas semicirculares com terminais entalhados, assente sobre base recortada com términos em pés torneados. Sinais de
uso.
Dim: 23x29x17,5 cm
“GUARDA-FATOS” – Em madeira de faia maciça, recortada, entalhada e patinada, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao
alto, encimado por cimalha com florão central recortado, ladeado por pináculos torneados e faixa grega entalhada, constituído por duas portas
almofadadas, ladeadas por molduras peroladas e colunas semicirculares com términos entalhados e uma gaveta na base, assente sobre pés
torneados. Sinais de uso.
Dim: 45x30,5x12 cm

Base Licitação: 30 €

DECANTER 464

Em cristal moldado, facetado e lapidado, fabrico da “Atlantis”, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado com faixa
concêntrica com padrão geométrico lapidado, ladeado por flores estilizadas, formando um padrão repetitivo. Rolha de formato cónico, decorada com
caneladuras verticais lapidadas. Sinais de uso.
Alt: 29 cm

Base Licitação: 20 €

TAÇA DE BORDO RECORTADO 465

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado e de centro repuxado. Aba
decorada por faixa concêntrica com caneladuras verticais de movimento côncavo, percorridas por fiadas peroladas em relevo, intercaladas por
motivos florais, encimadas por volutas. 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: 84,1 gr.
Alt: 2,2 cm
Diâm: 16,2 cm

Base Licitação: 40 €

ALFINETE DE GRAVATA 466

Em ouro branco, sem marcas de garantia, trabalho português do 1º quartel do séc. XX. Alfinete liso, encimado por mesa circular, recortada e vazada
em forma de flor, cravejada com (1) um diamante de talhe antigo com cerca de 0,50 (ct). 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: 1,5 gr.
Alt: 6,7 cm

Base Licitação: 75 €
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CAIXA GUARDA-JÓIAS 467

Em madeira revestida a matéria sintética com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de livro com tampa de
movimento ascendente e descendente. Corpo revestido em matéria sintética em tons de verde e branco, encimado ao centro por medalhão, ladeado
por aplicações recortadas em prata portuguesa com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas em relevo. 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: 4,5x12,5x19 cm

Base Licitação: 50 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CAVEIRA HUMANA” 468

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 6,5x15 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 469

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo, ricamente decorado na frente e verso em vários
tons e a ouro sobre fundo branco, tendo na parte frontal paisagem fluvial com casarios, ladeados por rio, montanhas e arvoredo exuberante e no
verso motivos de arranjos florais, ladeados por faixas concêntricas com folhas de acanto e flores estilizadas, volutas e enrolamentos a ouro sobre
fundo negro e branco. Corpo com duas pegas laterais recortadas e vazadas com términos em enrolamento ricamente ornadas com ornatos a ouro,
assente sobre base repuxada com término em quadra. Marca por carimbo na base. Sinais de uso e pequeno restauro no término do bordo superior
da base.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 17,5 cm

Base Licitação: 20 €

COLECÇÃO DE QUATRO AGULHEIROS E UM DEDAL 470

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX e XX. Agulheiros recortados e espalmados, decorados em relevo com motivos de arranjos florais,
volutas, laços e enrolamentos vegetalistas com términos em tampas amovíveis com a mesma decoração. Dedal decorado por perolados incisos,
ladeados no bordo por faixa concêntrica com caneladuras verticais e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto d 1887-1937. Contraste: Águia 833 -
Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 26,9 gr.
Dim: 6,3x1,5 cm (Agulheiro maior)
Dim: 5,8x1,1 cm (Agulheiro menor)
Dim: 2,1c1,5 cm (Dedal)

Base Licitação: 50 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 471

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados
e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Futebol Clube Infesta” e do “Clube de Futebol os Belenenses”. 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 total aprox: 2,9 gr.
Dim: 5,1 cm (Maior)
Dim: 4,7 cm (Menor)

Base Licitação: 60 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 472

Miniatura em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular, decorado ao centro por faixa concêntrica de movimento ondulado,
intercalada por perolados incisos, ladeada por ramagens e frisos ondulados, assente sobre pés de enrolamento. Gradinha recortada, vazada e
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serrilhada, decorada por parras e uvas. Sinais de uso.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-44], atribuível a ensaiador substituto de Lisboa não identificado, datável entre 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.
Peso aprox: 64 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 9,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE PRATOS 473

Em porcelana chinesa moldada e relevada, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decoração vidrada e policroma
em vários tons sobre fundo branco dita “Mandarim”, tendo ao centro ave envolta por flores, ladeada por reservas com borboletas e arranjos florais
com aves. Sinais de uso, esbeiçadelas no bordo e um dos pratos com aba parcialmente partida, colada e fixa por gatos.
Diâm: 24,5 cm

Base Licitação: 25 €

MESA DE CANCELA “MINIATURA” 474

Em madeira de mogno maciço, torneado, moldurado e patinado, trabalho português do séc. XX. Tampo superior liso decorado por rebaixe com duas
abas recortadas. Caixa constituída por duas gavetas laterais, assente sobre seis pernas torneadas, sendo duas de cancela, unidas entre si por
montantes e travejamentos lisos e torneados. Sinais de uso e pequenos vestígios de xilófagos.
Dim: 60x27,5x60,5 cm (Fechada)
Dim: 60x59x60,5 cm (Aberta)

Base Licitação: 25 €

PALITEIRO “CHAMINÉ ENCIMADA POR GALO” 475

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, encimado no cume do telhado por um galo amovível, assente sobre
base moldurada em três sessões. Inscrição em relevo em todas as faces “Palitos” e no verso da base “Moutinho Russo - Porto”. Sinais de uso e
defeitos no bordo da base.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 2017 de José Bernardo Moutinho Russo, registada em 1887 e transferida para J. B. Moutinho Russo, Filhos em 1921 e J. B Moutinho Russo Lda.,
em 1932 e cancelada em 1986.
Peso aprox: 60 gr.
Alt: 13 cm

Base Licitação: 50 €

COLECÇÃO DE CINCO ISQUEIROS 476

Um (1) isqueiro em metal prateado de marca “RONSON VARAFLAME”, de fabrico inglês, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato
rectangular ao baixo, decorado por faixas transversais estriadas. Inscrições incisas na base [Ronson ® - Reg. Trade Mark - Varaflame made in
England - Patented - RD. DES.]. Exemplar com caixa original. Sinais de uso e a necessitar de pedra.
Dim: 3,8x6,6x1,3 cm
Um (1) isqueiro em metal dourado de marca “HADSON TRIUMPH”, de fabrico francês, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto,
decorado por faixas verticais e transversais, formando um padrão geométrico repetitivo. Tampa superior de movimento ascendente e descendente
com cartela frontal. Exemplar com inscrições incisas na base [Hadson Triumph]. Sinais de uso.
Dim: 5,1x3,1x1,3 cm
Um (1) isqueiro em metal prateado “ZIPPO LIGHTER”, de fabrico americano do séc. XX. Corpo liso de formato rectangular ao alto com inscrição
publicitária ao centro [J. M. Currie & Cº.] com tampa recortada de movimento ascendente e descendente. Exemplar com caixa original e desdobrável
com as respectivas instruções de bom funcionamento. Sinais de uso.
Dim: 5,6x3,8x1,2 cm
Um (1) isqueiro em metal prateado e pintado em tons de negro de marca “RONSON VARAFLAME COMETE”, de fabrico francês, trabalho do séc.
XX. Corpo liso e espalmado de formato rectangular ao alto, pintado em tons de negro, ladeado por aplicações em metal polido e prateado. Inscrições
incisas no lateral do verso [OOST ATLANTIC LIJN N.V - ROTTERDAM - ANTWERPEN] e na base [Ronson Déposée - Made in France - Brevete
S.G.D.G.]. Exemplar com caixa original em matéria sintética. Sinais de uso, a necessitar de pedra e caixa partida na base.
Dim: 5,9x3,7x1,3 cm
Um (1) isqueiro em metal prateado e dourado de marca “RONSON VARAFLAME”, de fabrico inglês, trabalho do séc. XX. Corpo de formato
rectangular ao alto, decorado por finas estrias transversais com término em faixa lisa com inscrição central [RONSON].Tampa de movimento
ascendente e descendente com cartela central. Inscrição incisa na base [Ronson]. Exemplar com caixa original em matéria sintética em tons de
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negro. Sinais de uso, pequenos defeitos e a necessitar de pedra.
Dim: 7x2,4x0,8 cm

Base Licitação: 25 €

DOIS CASTIÇAIS DE PIANO EM PRATA 477

“CASTIÇAL DE PIANO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fuste liso e repuxado, encimado por copo bojudo e arandela circular que
serve de apoio à vela, assente sobre base circular moldurada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 82,7 gr.
Alt: 11 cm
“CASTIÇAL DE PIANO” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Fuste liso de formato tubular, encimado por copo bojudo e arandela
circular moldurada em dégradé que serve de apoio à vela, assente sobre base circular repuxada. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 29,2 gr.
Alt: 7 cm
Nota: Peso total dos dois castiçais – 111,9 gr.

Base Licitação: 50 €

PAR DE BRINCOS 478

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata (Joalharia), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata),
trabalho português do séc. XX. Corpos superiores de formato tubular, interligados a mesas recortadas em forma de flor, cravejadas no seu total com
(21) vinte e um diamantes de talhe antigo, ladeados por fiadas peroladas. Sinais de uso.
Cabeça de tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso total aprox: 4,1 gr.
Dim: 1,5x1 cm

Base Licitação: 80 €

COLHER DE VITRINA AO GOSTO DO SÉC. XVII 479

Colher em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso em prata batida, com a concha ligeiramente funda e remate superior de cantos
cortados. Cabo de formato rectangular e sextavado, dividido por elos em relevo de formato geométrico, com termino em forma de círculo vazado.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição gravada.
[Baptista // 1.º Titulo // R. Passos Manuel - 2].
Peso aprox: 44,28 gr.
Comp: 15 cm

Base Licitação: 50 €

DUAS MEDALHAS SALAZARISTAS 480

“MEDALHA” – Em metal moldado, relevado e patinado, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorado frontalmente com a
esfinge de “Salazar”, ladeado por faixa concêntrica com volutas intercaladas por cruzes de cristo e inscrição [Oliveira Salazar]. Verso com a seguinte
inscrição - “Ao Grande Estadista Português -//- Ao Salvador de Portugal, ladeada por cruzes de Cristo e Brasões de Portugal”. Sinais de
manuseamento.
Dim: 5,5x4,5 cm
“MEDALHA COMEMORATIVA” – Em metal moldado, relevado e patinado, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular com inscrição frontal
“Estádio Salazar - Inauguração”. Verso com a seguinte inscrição em relevo – “Portugal – Brasil – * 30 de Junho de 1968 * - Moçambique”. Sinais de
manuseamento.
Diâm: 4,1 cm

Base Licitação: 20 €

MÓVEL DE APOIO / BAR 481

De pequenas dimensões em madeira lacada e pintada, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, constituído por duas
portas centrais, encimadas por duas gavetas superiores e uma gaveta inferior, assente sobre base recortada. Decoração policroma em vários tons
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sobre fundo verde e negro com ramagens encimadas por aves, ladeadas por motivos florais e enrolamentos vegetalistas. Ferragens recortadas em
metal patinado. Sinais de uso, pequenos opados no lacado e faltas e defeitos na policromia.
Dim: 78x34x52,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 482

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de covo acentuado.
Aba decorada por concheados em relevo, ladeados por volutas e perolados cinzelados. 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: 130,8 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 18,5 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 483

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: 60 €

TAÇA DE BORDO RECORTADO 484

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com caneladuras verticais de movimento
côncavo e recortadas em dégradé, encimadas por motivos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. 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: 100,6 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 18 cm

Base Licitação: 50 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 485

Escultura em madeira entalhada e patinada, trabalho popular português do séc. XX. A figura está representada crucificada com a cabeça pendente
para o lado direito com barbas e longos cabelos ondulados, caindo em madeixas soltas sobre as costas e o ombro direito. Cendal esvoaçante sobre
a anca preso por corda com nó de laçada com ponta pendente sobre a perna direita e pés sobrepostos. Escultura aplicada em cruz de madeira
maciça de castanho, encimada ao centro por legenda recortada com inscrição entalhada [JNRJ], assente sobre base recortada e entalhada. Sinais
de uso.
Dim: 28x20 cm (Jesus cristo)
Dim: 57x21,5x9 cm (Cruz)

Base Licitação: 20 €

JARRA DE FOLHOS 486

Em vidro limão moldado e relevado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo em forma de mão com anel em relevo a segurar cornucópia com bordo
ondulado, assente sobre base oval. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no bordo.
Alt: 21 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22875
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DOIS PRATOS COM ARMAÇÕES EM PRATA DOURADA 487

Em porcelana moldada, pintada e dourada com montures em prata portuguesa dourada, trabalhos do séc. XX. Corpos de formato circular,
decorados ao centro por motivos de arranjos florais. Abas decoradas por pingentes em dégradé sobre faixa concêntrica geométrica, intercalada por
reservas com motivos florais. Aros com montures em prata dourada com pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. 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.
Alt: 3,7 cm
Diâm: 24,2cm (Prato)

Base Licitação: 50 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 488

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Sport Comércio e Salgueiros”; “Clube Atlético de Valdevez” e “Futebol Clube Barreirense”. 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: 4,4 gr.
Dim: 5 cm (Maior)
Dim: 4,6 cm (Menor)

Base Licitação: 80 €

ONZE COLHERES DE CAFÉ 489

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos recortados e parcialmente vazados, decorados com motivos florais em relevo, ladeados por
enrolamentos vegetalistas com términos em enrolamento. 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: 120,3 gr.
Dim: 10,7 cm

Base Licitação: 60 €

BONÉ MILITAR DE OFICIAL DO EXÉRCITO PORTUGUÊS “REGIMENTO DE
INFANTARIA” 490

Em tecido em tons de cinza, bordados em fio dourado com a respectiva insígnia da infantaria e outros materiais, trabalho português dos anos 40 /
60. Exemplar executado pela casa “Costa Braga & Filhos Ld.ª - Porto”. Sinais de uso e picos de traça.

Base Licitação: 20 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) 491

“BARCOS BACALHOEIROS” – Gravura sobre papel a água-forte em tons de negro, trabalho do séc. XX, representando bacalhoeiros ancorados ao
cais na segunda entrada do Rio Douro. Água-forte assinada e datada [Alberto Sousa - 1933]. Inscrições a lápis “Barcos bacalhoeiros - ouro - água-
forte, 2ª entrada Rio Douro - por Alberto Sousa (Porto) ”. Assinado e datado “Alberto Sousa – 1933”. Exemplar numerado de uma série limitada
3//15. Trabalho emoldurado.
Dim: 13,7x21 cm (Mancha)
Dim: 33x38,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 30 €

TAÇA RECORTADA E VAZADA 492

De pequenas dimensões em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por caneladuras lisas e
recortadas de formato cónico, intercaladas por frutos e motivos florais recortados e vazados, assente sobre base circular. 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: 148,2 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 17,2 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22886
https://serralvesantiguidades.com/lote/21965
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https://serralvesantiguidades.com/lote/22500
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Base Licitação: 60 €

INVULGAR BATOM 493

Em prata portuguesa lisa e escovada, trabalho do séc. XX. Corpo liso e facetado em forma de caixa de formato rectangular ao alto com batom
interior. Ao retirar-se o batom, acciona o espelho superior dissimulado de movimento ascendente e descendente por sistema de mola. Topo
encimado por fecho oval, encastoado por pedra dura em tons de vermelho e inscrição incisa [Lena]. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 51,8 gr.
Dim: 2x1,7x5,5 cm

Base Licitação: 40 €

DOIS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 494

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalhos portugueses do séc. XX.XXI. Corpos
recortados e esmaltados em forma de cartela com as insígnias do “Futebol Club Porto” e “Futebol Club de Felgueiras”. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1938-1984.
Contraste: Cigarra. Marca de garantia do ouro branco do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 4 gr.
Dim: 6 cm (Maior)
Dim: 5,4 cm (Menor)

Base Licitação: 80 €

DUAS CANETAS DE COLECÇÃO 495

“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: 30 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE EGÍPCIO” 496

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 7X14,5 cm

Base Licitação: 25 €

CHALEIRA 497

Em cobre moldado, trabalho português do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, encimado por tampa repuxada com pomo torneado e pega móvel
recortada em voluta e cravada ao corpo. Bico recortado de formato tubular. Sinais de uso, restauros antigos e amolgadelas no corpo e na pega.
Alt: 38,5 cm
Diâm: 25,5 cm

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22503
https://serralvesantiguidades.com/lote/21984
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CONJUNTOS PARA BEBÉ E COLHERES AVULSAS EM PRATA 498

“CONJUNTO DE BEBÉ” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX, constituído por dois (2) garfos e uma (1) colher, decoradas no topo por
canídeo em relevo. 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: 44,3 gr.
Dim: 14 cm (Colher)
Dim: 13,7 cm (Garfo)
“DUAS COLHERES PARA BEBÉ” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Topos decorados com cesto encanastrado com dois gatos em
relevo e inscrição recortada e vazada Bebé. 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: 23,8 gr.
Dim: 13,7 cm
“TRÊS COLHERES DE CHÁ” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos decorados com enrolamentos vegetalistas em relevo e
caneladuras verticais com términos em cabeças de palhaço.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 51,2 gr.
Dim: 12,7 cm (Maior)
Dim: 12,4 cm (Menor)
“QUATRO COLHERES DE CAFÉ” – Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos decorados com inscrições em relevo “Açores e Faial”,
encimadas por figuras femininas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 34,6 gr.
Dim: 10,5 cm
Nota: Peso total aproximado – 153,9 gr.

Base Licitação: 60 €

COLECÇÃO DE MOEDAS DA REPÚBLICA PORTUGUESA 499

Colecção constituída por {QUATROCENTOS E TRINTA E UM EXEMPLARES}, em cupro-níquel, latão-níquel e bimetálicas. Conjunto numismático,
no qual passamos a descrever: [212] Moedas em cupro-níquel {2$50 - 1963 a 1985}. Colecção constituída por oito grupos completos + 4 moedas
soltas. [54] Moedas em cupro-níquel {5$00 - 1963 a 1986}. Colecção constituída por dois grupos completos. [10] Moedas em latão-níquel [5
Escudos - 1986 a 1990}. Incompleta. [8] Moedas em cupro-níquel {10$00 - 1971 a 1974}. Colecção constituída por dois grupos completos. [6]
Moedas em latão-níquel {10 Escudos - 1986 a 1990}. Incompleta. [4] Moedas em cupro-níquel {20 Escudos - 1986 a 1989}. Incompleta. [56]
Moedas em cupro-níquel {25 Escudos - 1977 a 1987}. Colecção constituída por dois grupos completos e um grupo com falta da última moeda. [4]
Moedas em cupro-níquel {50 Escudos - 1986 a 1989}. Incompleta. [49] Moedas em cupro-níquel {100 Escudos - 1980 a 1990}. Colecção das
moedas “Comemorativas” e da I e II série dos “Descobrimentos”. Incompleta. [2] Moedas em liga bimetálica {100 Escudos – 1989 e 1990}.
Incompleta. [21] Moedas em cupro-níquel {200 Escudos - 1991 a 1993}. Colecção completa da III e IV série dos Descobrimentos. [1] Moeda em liga
bimetálica {200 Escudos - 1991}. Incompleta. [1] Moeda em cupro-níquel {250 Escudos - 1988}. Jogos Olímpicos de Seul. [3] Moedas em cupro-
níquel {250 Escudos - 1989}. Fundação Portugal - Batalha Ourique.
Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso e a necessitar de serem substituídos alguns
separadores plastificados, devido a surgir alguns vestígios de verdete. Estado de conservação: BC/MBC/BELA.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas no fim do texto não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação
das mesmas.

Base Licitação: 50 €

PRATO DE SUSPENSÃO 500

Em faiança portuguesa do norte, recortada, vazada e facetada, produção da fábrica Soares dos Reis - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX.
Corpo facetado de covo acentuado, decorado em tons de negro sobre fundo bege, tendo ao centro paisagem campestre com pastora recostada a
tronco de árvore em vulto perfeito a observar rebanho de ovelhas, ladeada por friso e faixa concêntrica perolada. Aba recortada e vazada, decorada
em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por friso concêntrico perolado. Marcado e
assinado na base por extenso “Fcª. Soares dos Reis - Gaia - Portugal e assinatura por monograma do pintor PL”. Sinais de uso, desgastes e
cabelo no vidrado.
Dim: 41,5x41,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA 501

Em vidro opalino moldado e pintado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado em vários tons sobre fundo bege com

https://serralvesantiguidades.com/lote/22705
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arranjo floral, ladeado por enrolamentos vegetalistas, pintada à mão. Sinais de uso.
Alt: 25,5 cm

Base Licitação: 25 €

PORTA-CARTÕES DE BORDO RECORTADO 502

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo constituído por caneladuras verticais concavas de movimento oblíquo, assente sobre pernas
de boa curvatura com términos em pés de sapata, moldurados em dégradé. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 136,6 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 14,9 cm

Base Licitação: 70 €

NOVE COLHERES DE CHÁ 503

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Corpos lisos e finamente moldurados, formando um desenho repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Braga Coroa. Fernando Moitinho de Almeida (B-9) - Contraste da prata do ensaiador de Braga de José António da Silva, registada em
1829. Marca de Ourives de Braga - Fernando Moitinho de almeida (B-40) - não identificado, conhecida com o contraste B-9 e B-8/9, estes registados
em 1829.
Contraste: Guimarães Coroa. Fernando Moitinho de Almeida (G-15) - Contraste da prata de ensaiador de Guimarães não identificado da segunda
metade do séc. XIX. Marca de Ourives não identificado.
Peso aprox: 133 gr.
Dim: 12,2 cm
Nota: Seis (6) colheres com contraste de Braga e três (3) com contraste de Guimarães.

Base Licitação: 70 €

CINCO SERVIÇOS DE CHÁ PARA CASA DE BONECAS 504

“BRINQUEDOS” – Em porcelana moldada, relevada e pintada, trabalhos portugueses do séc. XX. Decorações diversas em vários tons sobre fundo
branco com motivos de arranjos florais e motivos animalistas. Sinais de uso.
Alt: 9 cm (Bule maior)
Alt: 5 cm (Bule menor)
Alt: 4,5 cm (Leiteira maior)
Alt: 2 cm (Leiteira menor)
Alt: 5 cm (Açucareiro maior)
Alt: 3,5 cm (Açucareiro menor)
Alt: 4,5 cm (Chávena maior)
Alt: 2 cm (Chávena menor)

Base Licitação: 25 €

CANDEEIRO DE TECTO 505

Candeeiro em forma de taça em vidro moldado, relevado e pintado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato circular, constituído por
caneladuras verticais de movimento côncavo, encimadas por friso concêntrico com caneladuras transversais e perolados em relevo com término em
bordo recortado. Decoração em tons de amarelo com nuances a negro com interior opaco em tons de branco. Taça aplicada a sistema de
suspensão em sirgaria em tons de dourado. Electrificado. Sinais de uso.
Dim: 16x38,5 cm (Taça)
Dim: 66 cm (Altura total)

Base Licitação: 30 €

MEDALHA COMEMORATIVA EM OURO DO “CLUBE DESPORTIVO SANTA
CLARA” 506

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato
rectangular ao alto, tendo ao centro o emblema do “Clube Desportivo Santa Clara”, encimado no topo por faixa transversal com inscrição gravada
[C. D. Santa Clara] com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22193
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Peso aprox: 3,9 gr.
Dim: 3x1,9 cm
Dim: 3,5 cm (Altura total com a respectiva argola)

Base Licitação: 80 €

COLECÇÃO DE NOTAS, CÉDULAS, APÓLICE REAL, SENHAS E VALES 507

Conjunto constituído por (UMA APÓLICE); (QUATRO CÉDULAS); (VINTE E DUAS NOTAS); (DUAS NOTAS “CURIOSIDADES” - SÁ
CARNEIRO); (NOVE SENHAS); (SEIS VALES), desde o ano de 1798 até ao ano de 1978. Interessante colecção que passamos a descrever: [1] –
Apólice do Real Erário de (20$000 Reis - Nº 461671 • 1798). Carimbo frontal de D. Pedro IV 1826. Carimbos no Verso. Circulada. {Estado: BC}; [1]
– Cédula da Casa da Moeda de (Cinco Centavos - 1918). Dupla face. Cor vermelha. {Estado: MBC}; [1] – Cédula da Casa da Moeda de (Cinco
Centavos - 1918). Dupla face. Cor verde escura. {Estado: MBC}; [1] – Cédula da Casa da Moeda de (Dez Centavos - 1917). Dupla face. Cor
castanho cinzento. {Estado: MBC}; [1] – Cédula da Casa da Moeda de (Vinte Centavos - 1922). Dupla face. Cor castanha. {Estado: MBC}; [1] –
Nota do Banco Nacional Ultramarino // Lourenço Marques (Dez Centavos - 1914). Moeda corrente. {Estado: MC}; [1] – Nota do Banco de Portugal
(Cinco Escudos - 1925). Chapa 2. Dr. João das Regras.{Estado: MC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Dez Escudos - 1925). Chapa 3. Eça de
Queiroz. {Estado: BC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Vinte Escudos - 1951). Chapa 6. D. António L. de Menezes. {Estado: BC}; [1] – Nota do
Banco de Portugal (Vinte Escudos - 1954). Chapa 6. D. António L. de Menezes. {Estado: BC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Vinte Escudos -
1960). Chapa 6-A. D. António L. de Menezes. {Estado: MBC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Vinte Escudos - 1964). Chapa 7. Santo António.
{Estado: MBC}; [5] – Notas do Banco de Portugal (Vinte Escudos - 1964). Chapa 9. Almirante Gago Coutinho. {Estado: MBC/BELA}; [1] – Nota do
Banco de Portugal (Cinquenta Escudos - 1949). Chapa 6-A. Ramalho Ortigão. {Estado: REG}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cinquenta
Escudos - 1955). Chapa 7. Fontes Pereira de Melo. {Estado: MBC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cinquenta Escudos - 1960). Chapa 7-A.
Fontes Pereira de Melo. {Estado: BC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cinquenta Escudos - 1964). Chapa 8. Rainha Santa Isabel. {Estado:
MBC}; [1] – Nota do Banco Nacional Ultramarino // S. Tomé e Príncipe (Cinquenta Escudos - 1958). D. Afonso V. {Estado: BELA}; [1] – Nota do
Banco de Portugal (Cem Escudos - 1941). Chapa 5. João Pinto Ribeiro. {Estado: REG}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cem Escudos - 1954).
Chapa 6. Pedro Nunes. {Estado: BELA}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cem Escudos - 1961). Chapa 6-A. Pedro Nunes. {Estado: REG}; [1] –
Nota do Banco de Portugal (Cem Escudos - 1965). Chapa 7. Camilo Castelo Branco. {Estado: BC}; [1] – Nota do Banco de Portugal (Cem Escudos
- 1988). Chapa 7. Fernando Pessoa. {Estado: BELA}; [2] – Senhas da Portagem da Ponte Luiz I (Taxa de 1$00 escudo). Papel em tons de rosa
velho. {Estado: REG}; [7] – Senhas da Portagem da Ponte Luiz I (Taxa de $50 centavos). Papel em tons de rosa velho. {Estado: REG}; [1] – Vale
da Camara Municipal de Nélas (Vale 2 centavos - 1922). Papel com logótipo em tons de azul sobre fundo branco. {Estado: REG}; [1] – Vale da
Fábrica Cerâmica do Carvalhinho Lda. (Vale $50 - Por falta de trocos). Papel com inscrições a negro sobre fundo rosa. {Estado: BC}; [1] – Vale “A
Brasileira” - Porto (Vale 1$00). Papel com inscrições a negro sobre fundo verde-claro. {Estado: BC}; [1] – Vale “Café Manduca” (Vale 1$00 - Por
falta de trocos). Papel com inscrições a negro sobre fundo branco. {Estado: REG}; [1] – Vale de J. Espírito Santo & Irmão (Vale $50). Papel com
inscrições a negro sobre fundo branco. {Estado: BC}; [1] – Vale de J. Espírito Santo & Irmão (Vale 1$00). Papel com inscrições a negro sobre fundo
azul claro. {Estado: BC};
Acompanha esta colecção: DUAS NOTAS “BANCO DA BOLSA - CURIOSIDADES” (MIL ESCUDOS - 1974). CAMPANHA CONTRA SÁ
CARNEIRO E A AD, EM 1980. Notas que chamamos de “Curiosidade” e de inspiração politica, desenhadas e alteradas, com base na nota original
de D. Pedro V, que entrou em circulação em 12 de Outubro de 1979. E é por esta curiosidade e por uma boa dose de criatividade, que passamos a
descrever ao pormenor.  
FRENTE.: Ao centro: A caricatura de Sá Carneiro, em vez do retracto de D. Pedro V. Por baixo do retracto: D. SÁ “O SACADOR”, em vez de D.
PEDRO V. Em frente ao seu nariz: Mil Escudos • lata, em vez de Mil Escudos • Ouro. Por baixo: Lisboa, 24 de Abril de 1974, em lugar de 28 de Maio
de 1968.
Na parte superior esquerda: Banco da Bolsa, em vez de Banco de Portugal. Chapa 33, em lugar da chapa 11. {FSC 33000} - A serie FSC representa
Francisco Sá Carneiro e a numeração 33000 os 33.000 contos do empréstimo. No interior dos algarismos zero, do número 1000, estão desenhadas
caricaturas de Sá Carneiro, em lugar das efígies de D. Pedro V e de sua mulher.
VERSO.: Na parte inferior direita: A locomotiva foi colocada em sentido contrário e acrescentada uma caricatura de Sá Carneiro, com a cabeça
virada para a esquerda, a fazer de maquinista do comboio. Na parte lateral esquerda, ao centro: As caricaturas de Freitas do Amaral e Ribeiro Teles,
viradas para a direita, em lugar das efígies de D. Pedro V e de sua mulher, viradas para a esquerda. {BEM CONSERVADAS}.
Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum de arquivo filatélico. Sinais de uso.
Nota: O estado de conservação que atribuímos a esta colecção de notas, cédulas, apólice real, senhas e vales, não é vinculativo, cabendo aos
interessados compradores a verificação das mesmas.

Base Licitação: 100 €

CAVALETE DE PINTURA 508

Em madeira de pinho maciço e patinado, trabalho português do séc. XX. Estrutura constituída por pilastras verticais, interligadas entre si por
montantes horizontais, assente sobre base de formato quadrangular. Apoio central com sistema elevatório com parafuso e porca de roscar e no
verso com sistema de inclinação. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Alt: 165 cm (Altura mínima)
Alt: 206 cm (Altura máxima)
Alt: 110 cm (Altura máxima da tela)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22028
https://serralvesantiguidades.com/lote/22821
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MOSTARDEIRA 509

Em forma de terrina com travessinha, em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Decoração estampilhada e
policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos florais, filagens e complementos a ouro mate. Marca por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922 - 1947
Dim: 8,5x9X13,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 510

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de covo pouco acentuado. Aba decorada por faixa recortada com caneladuras verticais
convexas em dégradé, encimadas por concheados em relevo, ladeados por volutas motivos florais e enrolamentos vegetalistas, sobre fundo
cinzelado.
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: 217,9 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 25 cm

Base Licitação: 90 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 511

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Grupo Desportivo Estoril Praia”; “Juventude Sport Clube” e “Grupo Desportivo de Chaves”. 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: 4,6 gr.
Dim: 5,3 cm (Maior)
Dim: 4,9 cm (Menor)

Base Licitação: 90 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA MASCULINA” 512

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 9,5x16,5 cm

Base Licitação: 30 €

BULE DE CHÁ “MINIATURA” 513

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: 25 €

JARRA E PORTA-CARTÕES 514

“JARRA” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixas verticais com
enrolamentos vegetalistas estilizados. Sinais de uso e amolgadelas.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 341,8 gr.
Alt: 23 cm
“PORTA-CARTÕES” – Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica
com medalhões, ladeados por volutas, intercalados por concheados, enrolamentos vegetalistas e perolados em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22907
https://serralvesantiguidades.com/lote/22872
https://serralvesantiguidades.com/lote/21959
https://serralvesantiguidades.com/lote/22003
https://serralvesantiguidades.com/lote/22231
https://serralvesantiguidades.com/lote/22002
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Peso aprox: 43,6 gr.
Diâm: 10,5 cm
Peso total das duas peças – 385,4 gr.

Base Licitação: 100 €

COLECÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS EM PRATA 515

Colecção constituída por  {TRINTA E CINCO EXEMPLARES}, desde o século XIX ao século XX. Conjunto numismático, que passamos a descrever:
[2] - Moedas do Brasil - República (5000 Reis - 1936/1938), em prata do toque {600 ‰}, com o peso total aprox: 20 gr.; [1] - Moeda da República
Libanesa (50 piastras - 1952), em prata do toque {600 ‰}, com o peso aprox: 5 gr.; [1] - Moeda de Marrocos - Rei Mohammed V (1 Dirham - 1960),
em prata do toque {600 ‰}, com o peso aprox: 6 gr.; [1] - Moeda da Polónia (200 zlotych - 1976), em prata do toque {625 ‰}, com o peso aprox:
14,5 gr.; [2] - Moedas da República Federal da Alemanha (5 Marcos - 1971/1972), em prata do toque {625 ‰}, com o peso total aprox: 22,4 gr.; [1] -
Moeda da Alemanha - Terceiro Reich (2 Reichsmark - 1934), em prata do toque {625 ‰}, com o peso aprox: 8 gr.; [1] - Moeda da Polónia (200
Z?otych - 1974), em prata do toque {625 ‰}, com o peso aprox: 14,5 gr.; [1] - Moeda da Alemanha - República Federal (10 Marcos - 1972), em
prata do toque {625 ‰}, com o peso aprox: 15,5 gr.; [1] - Moeda da Alemanha - República Federal (5 Marcos - 1968), em prata do toque {625 ‰},
com o peso aprox: 11,2 gr.; [1] - Moeda da Áustria (100 Xelins - 1978), em prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 23,9 gr.; [1] - Moeda da
Áustria (10 Xelins - 1958), em prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 7,5 gr.; [1] - Moeda das Antilhas Holandesas - Rainha Juliana (1/10
Gulden - 1957), em prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 1,4 gr.; [1] - Moeda das Antilhas Holandesas - Rainha Juliana (1/4 Gulden - 1963),
em prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 3,5 gr.; [1] - Moeda do Curaçao // Antilhas Holandesas - Rainha Wilhelmina (1/10 Gulden - 1948), em
prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 1,4 gr.; [1] - Moeda do Curaçao // Antilhas Holandesas - Rainha Wilhelmina (1/4 Gulden - 1944), em
prata do toque {640 ‰}, com o peso aprox: 3,5 gr.; [1] - Moeda da Holanda - Rainha Wilhelmina (25 Centavos - 1906), em prata do toque {640 ‰},
com o peso aprox: 3,5 gr.; [1] - Moeda de França (20 Francos - 1933), em prata do toque {680 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda da
Roménia - Rei Mihai I (500 Lei - 1944), em prata do toque {700 ‰}, com o peso aprox: 12 gr.; [1] - Moeda do Egipto (1 Libra - 1970), em prata do
toque {720 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda de Marrocos - Mohammed V (100 Francos - 1953), em prata do toque {720 ‰}, com o peso
aprox: 4 gr.; [1] - Moeda da Holanda - Rainha Juliana (1 Gulden “Florim” - 1966), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 6,5 gr.; [1] -
Moeda dos Estados Unidos Mexicanos (1 Peso - 1926), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 16,6 gr.; [1] - Moeda do Equador (5 Sucres -
1944), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda do Paraguai (300 Guaranis - 1973), em prata do toque {720 ‰}, com o
peso aprox: 26,6 gr.; [1] - Moeda da Holanda - Rainha Juliana (10 Guldens “Florins” - 1945), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.;
[1] - Moeda das Antilhas Holandesas - Rainha Juliana (1 Gulden - 1952), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda da
Holanda - Rainha Wilhelmina (1 Gulden - 1922), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda dos Estados Unidos Mexicanos
(50 Centavos - 1945), em prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 8,3 gr.; [1] - Moeda das Índias Orientais Holandesas (1/4 Gulden - 1855), em
prata do toque {720 ‰}, com o peso aprox: 3,1 gr.; [1] - Moeda da República Árabe do Iémen (1 Rial - 1963), em prata do toque {720 ‰}, com o
peso aprox: 19,7 gr.; [1] - Moeda da Polónia (10 Zlotych - 1932), em prata do toque {750 ‰}, com o peso aprox: 22 gr.; [1] - Moeda da Polónia (200
Z?otych - 1975), em prata do toque {750 ‰}, com o peso aprox: 14,5 gr.; [1] - Moeda da Tailândia - Bhumibol Adulyadej (20 Baht - 1963), em prata
do toque {750 ‰}, com o peso aprox: 20 gr. Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso,
em estado de conservação: MC/REG/ BC/ MBC.
Peso total aproximado do toque 600 ‰ : 31 gr.
Peso total aproximado do toque 625 ‰ : 85,8 gr.
Peso total aproximado do toque 640 ‰ : 44,8 gr.
Peso total aproximado do toque 680 ‰ : 20 gr.
Peso total aproximado do toque 700 ‰ : 12,5 gr.
Peso total aproximado do toque 720 ‰ : 180,2 gr.
Peso total aproximado do toque 750 ‰ : 55,5 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas no fim do texto não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação
das mesmas.

Base Licitação: 100 €

CARRINHO DE CHÁ “ART-DÉCO” 516

Em metal tubular cromado com dois tabuleiros folheados em raiz de nogueira, trabalho português do séc. XX. Estrutura geométrica de formato
rectangular ao baixo em metal tubular cromado com tabuleiros em madeira com centros folheados em raiz de nogueira, assente sobre rodízios.
Tabuleiro superior amovível, aplicado a estrutura em metal cromado com pegas laterais recortadas e vazadas. Sinais de uso, pequenos defeitos no
folheado do tabuleiro fixo e dois rodízios a necessitar de serem substituídos.
Dim: 75,5x46,5x81,5 cm

Base Licitação: 50 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 517

“BARRA DO RIO DOURO” – Aguarela sobre papel, representando a entrada da barra com o paredão na margem direita do Rio Douro, encimado
por o “Farol de Felgueiras”. Obra assinada no canto inferior direito [Artur]. Assinatura não identificada. Exemplar com alguns picos de oxidação,
com mais incidência na parte superior esquerda. Trabalho emoldurado.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22026
https://serralvesantiguidades.com/lote/22930
https://serralvesantiguidades.com/lote/22057
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Dim: 32x44 cm (Aguarela)
Dim: 62,5x74,3 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

ALFINETE DE LAPELA 518

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XIX. Corpo oco e
recortado de formato oval, decorado com motivos florais em relevo, esmaltados em tons de azul, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas.
Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos no esmaltado e desgastes acentuados nas marcas de garantia.
Marcas de ensaiador municipal não identificadas.
Peso total aprox: 4,4 gr.
Dim: 3x4,1 cm

Base Licitação: 120 €

TAÇA COM COVILHETE 519

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpos decorados com ricos esmaltes em tons de “rouge de
fer”, verde, roxo e a ouro sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por grinaldas e faixas encordoadas entrelaçadas entre si,
ornadas interiormente por motivos florais. Reinado de Qianlong. Sinais de uso e desgaste no ouro do bordo.
Dim: 6x11 cm (Taça)
Dim: 3,5x15,5 cm (Covilhete)
Dim: 7 cm (Altura total da taça com o respectivo covilhete)

Base Licitação: 30 €

PORTA CARTÕES DE BORDO RECORTADO 520

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corto liso de formato ovalado de covo acentuado, encimado no bordo por coelho em pedra dura em
tons de castanho a comer uma cenoura. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 109,5 gr.
Dim: 3,2x12x11,5 cm

Base Licitação: 100 €

CAMPAINHA DE MESA “BISPO” 521

Em prata europeia sem marcas de garantia, trabalho do início do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, ricamente trajada com
roupagens eclesiásticas, segurando com a mão esquerda um papiro e com a direita um báculo com término em cabeça de águia. Interior com
balado. 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: 125,4 gr.
Alt: 10 cm

Base Licitação: 100 €

ESCOLA PORTUGUESA (SÉC. XX) 522

“ARCO DAS VERDADES?” – Aguarela sobre papel, representando vista de arco, ladeado por casarios e figuras em cenas do quotidiano portuense.
Obra assinada no canto inferior direito [Artur]. Assinatura não identificada. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com muito mais incidência no
passe-partout, canto superior direito. Trabalho emoldurado.
Dim: 44,5x32,2 cm (Aguarela)
Dim: 74,3x62,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 25 €

ESCARRADOR BAIXO PARA SALA 523

https://serralvesantiguidades.com/lote/21866
https://serralvesantiguidades.com/lote/22323
https://serralvesantiguidades.com/lote/22107
https://serralvesantiguidades.com/lote/22158
https://serralvesantiguidades.com/lote/22058
https://serralvesantiguidades.com/lote/22915
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Em porcelana moldada e relevada, fabrico possivelmente francês, trabalho do séc. XIX.XX. Corpo bojudo de formato circular com cavidades laterais
recortadas e topo perfurado. Decoração policroma em vários tons sobre fundo azul e branco com ave em voo perfeito sobre flores, ladeadas por
enrolamentos vegetalistas e complementos a ouro mate. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela no bordo superior da cavidade.
Alt: 8,8 cm
Diâm: 20,5 cm

Base Licitação: 25 €

ALFINETE DE LAPELA 524

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e
vazado em voluta, encimado ao centro por faixa oblíqua, decorada por enrolamentos sobre fundo esmaltado em tons de azul, ladeada por folhas de
acanto recortadas, cravejadas no seu total com seis (6) pérolas. 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 total aprox: 4,3 gr.
Dim: 1,3x3,7 cm

Base Licitação: 120 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 525

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente,
assente sobre pés recortados. Corpo profusamente decorado com enrolamentos vegetalistas em relevo, ladeados por volutas e perolados, ladeados
por frisos concêntricos encordoados. Topo com centro repuxado com monograma gravado. Interior estofado a veludo em tons de bordeaux. Sinais
de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 150,3 gr.
Dim: 5,2x6,6x9,3 cm

Base Licitação: 100 €

BISCOITEIRA “ART-DÉCO” 526

Em cerâmica moldada, relevada e pintada, produção da fábrica Lusitânia de Coimbra, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo
com tampa amovível, encimada por pomo recortado. Decoração vidrada, escorrida e policroma em vários tons. Marca por carimbo na base,
[Lusitânia - Coimbra]. Sinais de uso.
Dim: 15x12,8x19,2 cm

Base Licitação: 30 €

DECANTER 527

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

Base Licitação: 25 €

TAMBULADEIRA 528

Em prata portuguesa, só com marca de fabricante não identificada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado
por cartelas recortadas, ladeadas por motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta com
términos em cabeça zoomórficas, interligadas a bordo de movimento ondulado. Sinais de uso.
Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 120,2 gr.
Dim: 6x9 cm

Base Licitação: 100 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21862
https://serralvesantiguidades.com/lote/22423
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TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 529

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Clube Futebol União”; “Sport Club Escolar Bombarralense” e “União Desportiva de Leiria”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,5 gr.
Dim: 5 cm (Maior)
Dim: 4,1 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

ALMOFARIZ COM PILÃO 530

Em bronze moldado, relevado e torneado, trabalho português do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com aletas
verticais, intercaladas por reservas com monogramas e brasões em relevo, ladeados por faixas concêntricas. Pilão torneado de formato tubular,
decorado com faixas concêntricas em relevo. Sinais de uso, desgaste do tempo e pequeno defeito no bordo exterior da base.
Dim: 9,3x15,5 cm (Almofariz)
Dim: 18 cm (Pilão)

Base Licitação: 25 €

CANETA DE TINTA PERMANENTE “PARKER LADY” 531

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. Não nos responsabilizamos pelo seu sistema de funcionamento.
Dim: 11,5 cm

Base Licitação: 30 €

PARTE DE CONJUNTO DE SOBREMESA 532

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Este conjunto de sobremesa é constituído por cinco (5) garfos e seis (6) facas. Corpos parcialmente
lisos, percorridos por caneladuras verticais, decorados no topo por folhas de acanto em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa. Vidal Nº 109 - Marca da prata do contraste do Porto de José de Almeida Brandão Aguiar Penetra, registada em 1861, do
toque mínimo de 0,750. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1397, da segunda metade (meados) do séc. XIX.
Peso aprox: 403,6 gr.
Dim: 16,3 cm (Garfo de sobremesa)
Dim: 20,8 cm (Faca de sobremesa)

Base Licitação: 120 €

RELÓGIO DE LAPELA EM OURO 533

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com respectivas marcas de fabricante e de garantia do toque de 0,750, trabalho belga do séc. XIX-
XX. Tampa do verso decorada por cartela oval, ladeada por faixa concêntrica com motivos florais gravados, enrolamentos vegetalistas e perolados.
Tampas interiores com as respectivas marcas de fabricante e marcas de garantia “cabeça de cavalo”, numerações incisas [48108] e inscrição
“Cilindre - Huit Rubis”. Máquina de movimento mecânico accionado por chave. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Romana a
negro. A funcionar. Sinais de uso e chave omissa.
Marcas de garantia do ouro Belga – Cabeça de cavalo do toque de 0,750.
Peso total aprox: 22,1 gr. (Caixa e a respectiva máquina)
Diâm: 3 cm

Base Licitação: 50 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA MASCULINA” 534

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.

https://serralvesantiguidades.com/lote/21958
https://serralvesantiguidades.com/lote/22253
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Dim: 7,5x16,5 cm

Base Licitação: 30 €

PORTA GUARDA-CHUVAS 535

Em cobre moldado, batido e cravado, trabalho português do séc. XX. Corpo batido de formato tubular, decorado por faixas concêntricas cravadas
com duas pegas laterais em forma de argolas, assente sobre base circular moldurada. Sinais de uso.
Alt: 43 cm

Base Licitação: 30 €

JARRA 536

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado com caneladuras verticais de movimento convexo, assente sobre
base repuxada de formato circular. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 233,9 gr.
Alt: 19,7 cm

Base Licitação: 120 €

ALMOFARIZ COM PILÃO 537

Em bronze moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular, decorado com frisos e faixas concêntricas.
Sinais de uso e desgaste do tempo.
Dim: 8,1x10,3 cm (Almofariz)
Dim: 17 cm (Pilão)

Base Licitação: 25 €

DUAS TAÇAS DE CHAMPAGNE 538

Em prata portuguesa dourada, trabalhos do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por friso concêntrico, assente sobre
fuste tubular com término em base moldurada 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. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 2557 de José Martins de Oliveira e Costa, registada em 1932 …. Tendo sido inicialmente registada com as letras A e C em 1910 (Marca Nº
1424).
Peso total aprox: 262,5 gr.
Alt: 10,2 cm
Diâm: 9,7 cm

Base Licitação: 120 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE LEÃO” 539

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 7x18,5 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA FRUTEIRA 540

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado. Aba parcialmente recortada e vazada, decorada com
reservas lisas e com enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular. Bordo decorado com caneladuras convexas em forma de pétalas,
formando um desenho gomado repetitivo. 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: 295,5 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 30,5 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22936
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Base Licitação: 120 €

PORTA-RETRATOS 541

Em ouro amarelo sem marcas da contrastaria, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo liso em forma de caixa de formato oval com abertura
lateral, encimado ao centro pela letra alfabética [E], decorada com enrolamentos vegetalistas cinzelados com término em argola de suspensão.
Sinais de uso e pequenas amolgadelas no verso.
Sem marcas de contrastaria – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso aprox: 7,2 gr. (Porta retratos sem protecção interior)
Peso total aprox: 7,6 gr. (Porta retratos com interior protegido por vidro)
Dim: 2,9x2,1 cm
Dim: 3,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 150 €

TAÇA MOSTARDEIRA 542

Em vidro coalhado moldado e pintado, trabalho da Boémia do séc. XIX-XX. Corpo de formato oval de covo acentuado, decorado em vários tons e a
ouro sobre fundo branco opaco com faixas concêntricas lisas, geométricas e peroladas, formando um padrão repetitivo. Bordo com as extremidades
recortadas para apoios das respectivas colheres. Sinais de uso, desgaste na policromia e colheres omissas.
Dim: 2,7x6,5x10,5 cm

Base Licitação: 25 €

SALEIRO / PIMENTEIRO E MOSTARDEIRA 543

Em casquinha, trabalhos ingleses do séc. XX. Corpos lisos de formato tubular com bordo recortado, encimados por tampas perfuradas e apoio em
vidro moldado em tons de azul para a respectiva colher, assentes sobre pernas recortadas com términos em pés de sapata. Inscrições incisas nas
bases [Sheffield]. Sinais de uso.
Alt: 6,5 cm (Maior)
Alt: 4 cm (Menor)

Base Licitação: 35 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 544

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Fundo parcialmente liso, decorado ao centro por cartela recortada, ladeada por enrolamentos
vegetalistas e motivos florais, assente sobre pés recortados com términos em enrolamento. Bordo parcialmente recortado e vazado, decorado por
cartelas, ladeadas por enrolamentos vegetalistas, motivos de arranjos florais e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa de 1887-1937.
Peso aprox: 218,8 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 21 cm

Base Licitação: 130 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 545

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Clube de Futebol os Marialvas”; “Associação Desportiva Ovarense” e “Sport Clube Canidelo”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,5 gr.
Dim: 5,5 cm (Maior)
Dim: 4,8 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CABEÇA DE FIGURA MASCULINA” 546

https://serralvesantiguidades.com/lote/21865
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Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 8X16,5 cm

Base Licitação: 30 €

PALITEIRO “GATO COM CESTO NA BOCA” 547

Em porcelana moldada, relevada e perfurada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. O gato está representado sentado em vulto perfeito
com um cesto na boca, ornado no pescoço por laçarote. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco, pintado á mão. Marca por carimbo
na base. Sinais de uso e dorso com fissuras de fabrico.
Marca Nº 20 em uso 1870-1880.
Alt: 11,5 cm

Base Licitação: 25 €

JARRA ART DÉCO 548

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato bojudo, sem decoração. 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: 323 gr.
Alt: 16,5 cm

Base Licitação: 130 €

TAÇA PARA GELADO DE BORDO RECORTADO COM PRATO 549

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Taça de bordo recortado e de covo acentuado, assente sobre
fuste gomado, intercalado por caneladuras com término em base recortada, assente sobre prato de covo acentuado e de bordo recortado, decorado
com padrão geométrico em relevo. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, ladeados por
enrolamentos vegetalistas, pintados á mão. Marcas por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em 1922-1947 e Nº 32 em uso 1947-1968.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 30 €

FLOREIRA 550

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo bojudo de formato circular e de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com bolotas e
ramagens em relevo, intercaladas por caneladuras verticais incisas, assente sobre base circular. 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: 388,5 gr.
Alt: 7 cm
Diâm: 20,5 cm

Base Licitação: 150 €

PALITEIRO “ESFINGE” 551

Em faiança portuguesa, moldada e relevada da fábrica Sacavém - Lisboa, trabalho do séc. XX. A figura está representada deitada em vulto perfeito,
sobre plinto de formato rectangular. Decoração vidrada com ornatos a ouro mate sobre fundo branco. Marcado na base [Gilman & Ctª - Sacavém].
Sinais de uso e desgastes no ouro.
Dim: 9,5x7x13 cm

Base Licitação: 35 €

CORRENTE DE RELÓGIO 552

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia, trabalho português do séc. XX. Corpo constituído por elos
entrelaçados entre si, formando um desenho encordoado repetitivo com términos em mosquetões. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão. Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22750
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Peso aprox: 5,1 gr.
Compr: 35 cm

Base Licitação: 150 €

DOIS PRATOS PARA PÃO 553

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica recortada com
enrolamentos vegetalistas gravados. Bordo moldurado em dégradé, encimado por enrolamentos vegetalistas em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984 e inscrição incisa
“Ferreira Marques - Lisboa”.
Peso aprox: 313,8 gr.
Diâm: 14 cm

Base Licitação: 150 €

JARRA DE GRANDES DIMENSÕES 554

Em vidro em tons de azul moldado, pintado e dourado, fabrico italiano do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixas recortadas a ouro
sobre fundo azul com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas, volutas e perolados e relevo. Sinais de uso e desgastes
no ouro.
Alt: 55 cm

Base Licitação: 30 €

BALANÇA DE QUATRO PRATOS 555

Em metal moldado, relevado e patinado, trabalho português do séc. XX. Fuste central de formato tubular, decorado por frisos e faixas incisas e
molduradas em dégradé com término facetado, assente sobre base recortada, encimada por vários pesos. Fuste encimado por cabeça zoomórfica
com traves transversais suspensas e de movimento oscilante, moldadas e recortadas em forma peixe com quatro pratos fixos por correntes,
interligados a ganchos recortados em forma de peixes alados. Sinais de uso, alguns pesos não originais e um dos pesos omisso.
Dim: 62x43 cm

Base Licitação: 30 €

TAÇA MODERNISTA DE BORDO RECORTADO 556

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo em forma de flor, decorada ao centro por monture em ágata em tons de castanho, cinza e
laranja, ladeada por ramagens em relevo. Aba constituída por caneladuras verticais largas de movimento côncavo em forma de pétalas, decoradas
por finas estrias verticais, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 236 gr.
Alt: 3,2 cm
Diâm: 17,2 cm

Base Licitação: 150 €

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA “ARTE-DECO” 557

Caixa e braceletes em plaqué d’Or, com máquina de fabrico suíço de marca Cauny - Antimagnetic, trabalho dos anos 50. Caixa com inscrições
gravadas no verso [302351]. Caixa de formato quadrangular, decorada por caneladuras verticais em dégradé de movimento boleado, interligada a
braceletes maciças e recortadas com sistema de abertura por mola. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador em
metal prateado com numeração Árabe e estilizada em dourado, inscrição no topo [Cauny - Ancre 15 Rubis] e na base [Antimagnetic - Swiss
Made]. A funcionar.
Sinais de uso.
Diâm: 1,5x1,5 cm (Caixa)

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22157
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CAMPAÍNHA DE TINTEIRO DE SECRETÁRIA 558

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: 150 €

BINÓCULOS DE TEATRO 559

Sem marca de fabricante, trabalho possivelmente francês do séc. XIX-XX. Corpo em liga metálica dourada, ricamente decorado com placas verticais
em madrepérola, formando um desenho repetitivo. Sistema movido manualmente por roldada central que permite o aumento e o alcance da sua
visão com detalhes realistas e claros. Lentes em bom estado de conservação. Sinais de uso.
Dim: 5,6x3,6x10 cm (Fechados)
Dim: 7,4x3,6x10 cm (Abertos)

Base Licitação: 30 €

BILHETEIRA 560

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato circular. Aba decorada com reservas de motivos florais em relevo sobre fundo
batido, ladeadas por volutas e fiadas peroladas, assente sobre pés recortados e vazados, ornados com flores e enrolamentos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 314,3 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 30 cm

Base Licitação: 160 €

ANEL DE SENHORA 561

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) diamantes 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 €

MÁQUINA DE COSTURA “MINIATURA” 562

Em chapa recortada, pintada, dourada e outros materiais, trabalho alemão do séc. XX. Corpo recortado em chapa, pintada em tons de vermelho e
dourado sobre fundo negro com motivos florais, enrolamentos vegetalistas e volutas, assente sobre base em madeira de mogno maciço, moldurada
em dégradé. Sistema em metal prateado accionado por manivela. Base com numeração incisa 308025. Não funciona. Sinais de uso e desgastes na
policromia.
Dim: 13x5x11,5 cm (Máquina de costura)
Dim: 17 cm (Altura total da máquina de costura com a respectiva base)

Base Licitação: 25 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22824
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½ SERVIÇO DE CAFÉ 563

Em porcelana moldada e relevada, produção da fábrica S.P Coimbra, trabalhos do séc. XX. Este conjunto é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: Cafeteira, leiteira, açucareiro, seis chávenas e seis pires. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com
vistas de jardim com figuras em cenas galantes e em cenas do quotidiano, ladeadas no bordo e na base por faixas concêntricas a ouro, Pegas
laterais recortadas e vazadas em voluta e pomos das tampas em forma de pináculo, decorados a ouro. Interiores das chávenas, decoradas a ouro.
Marca por carimbo na base [Coimbra - S. P. - Portugal]. Sinais de uso.
Alt: 17,5 cm (Cafeteira)
Alt: 6 cm (Leiteira)
Alt: 9,5 cm (Açucareiro)
Alt: 6 cm (Chávena de café com o respectivo pires)

Base Licitação: 30 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 564

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo liso de covo pouco acentuado. Aba decorada por concheados em relevo, ladeados por volutas e
enrolamentos vegetalistas, sobre fundo cinzelado. 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: 388,4 gr.
Alt: 2 cm
Diâm: 27,2 cm

Base Licitação: 160 €

BLAZER PARA HOMEM 565

Em fio de lã do célebre estilista “Karl Lagerfeld”, trabalho francês do séc. XXI. Padrão estilizado com axadrezado em tons de preto e branco com três
botões frontais. Forro em tons de negro com três bolsos interiores com o logotipo do estilista e respectivas etiquetas de [Karl Lagerfeld - Paris].
Sinais de uso e em razoável estado de conservação.
Tamanho – 50

Base Licitação: 100 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 566

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Grupo Desportivo de Bragança”; “Clube Desportivo Feirense” e “Atlético Clube de Portugal”. Inscrições incisas nos alfinetes
[Ouro].
Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,1 gr.
Dim: 4,8 cm (Maior)
Dim: 4,5 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

ESPELHO DE PAREDE 567

Em madeira maciça com aplicações em gesso moldado, relevado e brunido a ouro fino e a ouro mate, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo
moldurado de formato rectangular ao baixo de cantos recortados, encimado no topo por florão recortado, decorado por motivos florais, ladeados por
enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo. Moldura decorada nas extremidades com reservas de motivos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas em relevo e friso concêntrico perolado. Espelho central ladeado por friso concêntrico com folhas de acanto. Sinais de uso, esbeiçadela
frontal e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 101,5x130 cm

Base Licitação: 75 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX-XX) 568

https://serralvesantiguidades.com/lote/22340
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“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre tela, representando vista de casarios com o frontal arquitectónico, aqueduto com queda de água, montes e
arvoredo exuberante, tendo na margem um pescador e um casal em cenas românticas. Obra não assinada. Pintura com restauros antigos,
apresentando algum craquelê, pequenas falhas e faltas na capa pictórica com mais incidência no canto inferior esquerdo. Trabalho emoldurado.
Dim: 79,5x96 cm (Óleo)
Dim: 94x111 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

TAÇA FRUTEIRA DE PÉ ALTO 569

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX.-XXI. Taça de formato circular e de covo acentuado, constituída por faixas concêntricas lisas em dégradé,
assente sobre base repuxada de formato circular. Bordos decorados por frisos concêntricos perolados. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e inscrição incisa “Flamingo”.
Peso aprox: 343,2 gr.
Alt: 14,5 cm
Diâm: 26,9 cm

Base Licitação: 170 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 570

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Clube Desportivo Trofense”; “Sport Clube de Freamunde” e “C. P. F”. Inscrições incisas nos alfinetes [Ouro]. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,2 gr.
Dim:4,6 cm (Maior)
Dim: 4,5 cm (Menor)

Base Licitação: 100 €

CONJUNTO DE TOILETTE 571

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XIX-XX. Este conjunto de toilette é constituído pelas seguintes peças
que passamos a descrever: Um (1) jarro com a respectiva bacia, uma (1) caixa para escovas de dentes, uma (1) saboneteira de pequenas
dimensões e uma (1) saboneteira de formato circular. Decoração policroma em vários tons sobre fundo branco com paisagem oriental com rio,
rochedos, montes, vegetação exuberante, aves em voo perfeito, ornatos a ouro e figuras em cenas do quotidiano oriental. Marcas por carimbo nas
bases. Sinais de uso, pega partida e colada da caixa para as escovas de dentes, esbeiçadelas na saboneteira circular e ínfima esbeiçadela na base
do jarro.
Marca Nº 21 em uso 1881-1921.
Alt: 34 cm (Jarro e bacia)
Dim: 9x8,2x20,5 cm (Caixa para escovas de dentes)
Dim: 8,5x9,1x11 cm (Saboneteira)
Dim: 6x19 cm (Saboneteira circular)

Base Licitação: 50 €

ORATÓRIO ESTILO D. JOSÉ 572

Em madeira de castanho maciço, recortado, vazado, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto
com porta central e laterais envidraçados, encimados por cornija recortada e moldurada com florão central, decorado com enrolamentos
vegetalistas, ladeado por frontões com términos em enrolamento. Pilastras verticais recortadas e vazadas, ornadas com motivos florais entalhados,
assente sobre base recortada e moldurada. Interior estofado a damasco em tons de amarelo. Sinais de uso.
Dim: 125,5x64,5x37 cm

Base Licitação: 100 €

CANDELABRO DE TRÊS LUMES 573

Em prata portuguesa só com marca de ourives de António Maria Ribeiro, trabalho português do início do séc. XX. Fuste de formato cónico invertido,
decorado com reservas verticais com enrolamentos vegetalistas e caneladuras oblíquas, assente sobre base repuxada, ornada com caneladuras
incisas de movimento em espiral, ladeada por faixa concêntrica geométrica com término moldurado em dégradé. Fuste encimado ao centro por três
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braços, sendo dois recortados em voluta com términos em arandelas molduradas e copos bojudos que servem de apoio às velas.
Sinais de uso, partido e a necessitar de restauro.
Marca de Ourives do Porto - Vidal nº 1084, de António Maria Ribeiro, registada em 1914 e já cancelada.
Sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 527,4 gr.
Dim: 36,5x31 cm
Nota: António Maria Ribeiro: cinzelador, ourives, escultor e desenhador portuense (1889-1962) - Ligado, numa primeira fase, àquela que seria a
mais importante casa de ourivesaria da cidade do Porto, a Reis & Filhos, à qual afluíam as elites burguesas da cidade, António Maria Ribeiro,
importante ourives e cinzelador portuense, viria posteriormente a ganhar autonomia, a expor no Brasil e a fixar ateliê em Lisboa. A sua produção
alcançou um grande impacto aquém e além-fronteiras.

Base Licitação: 180 €

COLECÇÃO DE MOEDAS DA REPÚBLICA FRANCESA EM PRATA 574

CONSTITUÍDA POR QUARENTA E DUAS (42) MOEDAS DE 5 FRANCOS DE 1960 A 1964
ANV.: REPUBLIQUE FRANÇAISE. Ao centro: Figura feminina em relevo, virada para a esquerda em posição de semear em dia de sol nascente.
Por baixo a assinatura do gravador: O. Roty.
REV.: LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE. Ao centro: Ramo de oliveira, carvalho e trigo. Por cima: 5 FRANCS. Por baixo: 1960 - 1961 - 1962 -
1963 - 1964. Bordo com a inscrição: LIBERTE ★ EGALITE ★ FRATERNITE.
Metal: Prata
Estado: M.B.C.
Diâm: 29 mm
Toque: 835 ‰
Peso aproximado de cada moeda: 12 gr.
Peso total aproximado das 42 moedas: 504 gr.

Base Licitação: 150 €

CACHIMBO EM FORMA DE “CASTELO” 575

Esculpido em “Meerschaums” ou espuma do mar, com boquilha em matéria sintética, trabalho possivelmente turco do séc. XX. Sinais de uso.
Dim: 9,5X22,5 cm

Base Licitação: 40 €

JOÃO ESTRÓCIO (1945) 576

“TRECHO DE ALDEIA” – Técnica mista sobre placa aglomerada, representando casarios em zona montanhosa, composição de traços bem
delineados e de movimento geométrico estilizado. Obra assinada e datada no canto inferior direito [Estrócio - 88]. Trabalho com moldura pintada em
tons de negro. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 244].
Dim: 45,5x55 cm (Técnica mista)
Dim: 60x69,2 cm (Moldura

Base Licitação: 40 €

PAR DE CASTIÇAIS 577

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes lisos torneados em forma de balaústre, encimados por copos e arandelas que servem de apoio
às velas, assentes sobre bases quadrangulares molduradas em dégradé com términos em pés de bolacha. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 393,3 gr.
Alt: 15 cm

Base Licitação: 200 €

RELÓGIO DE BOLSO 578

Caixa em ouro amarelo, com desgastes acentuados nas marcas de garantia, fabrico de “F. G. Stern & Cª”, trabalho suíço do séc. XIX-XX. Caixa
lisa com aros estriados. Verso envidraçado, deixando a descoberto a máquina de movimento mecânico, accionado por corda manual com inscrição
incisa “F. G. Stern & Cª”. Mostrador esmaltado, decorado em vários tons sobre fundo branco com motivos de arranjos florais, numeração romana a
negro e mostrador dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de uso e aro central com amolgadelas.
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Peso total aprox: 57,1 gr. (Relógio com caixa)
Diâm: 4 cm
Nota: Marcas de garantia do ouro com desgaste acentuado, impossibilitando a sua classificação e atribuição do toque - Ao Abrigo do Decreto de
Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.

Base Licitação: 150 €

FACA “GAÚCHA” 579

Em metal prateado, trabalho do séc. XX. Bainha decorada na frente e verso por reservas com cães de caça, ladeados por leões alados,
enrolamentos vegetalistas com término em dragão e faixa concêntrica com enrolamentos e perolados. Punho facetado, decorado com motivos
florais, enrolamentos e padrões geométricos, encimados por faixas facetadas em relevo. Verso com aleta de suspensão recortada. Lâmina em inox.
Sinais de uso.
Dim: 37,5 cm

Base Licitação: 40 €

JEAN BAPTISTE POISOT (SÉC. XIX) 580

Dois óleos sobre madeira, representando casamento fidalgo e apresentação de nascimento de bebé, ladeados por jardim e interior com figuras em
cenas festivas, trabalhos franceses do séc. XIX. Assinados no canto inferior esquerdo [Poisot]. Trabalhos com molduras em madeira maciça,
entalhada, patinada e dourada, apresentando pequenos defeitos. Ref. Biog. E.Benezit Dictionnaire des Peinters, Sculpteurs, Dessinateurs et
Graveurs. Vol. 11 [pág. 91].
Dim: 13x9 cm (Óleos)
Dim: 20x16 cm (Moldura menor)
Dim: 20,5x17,1 cm (Moldura maior)

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “MENINA COM FOLHA DE ACANTO” 581

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão direita um folha e com a
esquerda uma flor com término em copo de bordo recortado. Escultura assente sobre base repuxada, decorada com caneladuras verticais incisas,
ladeadas por faixa concêntrica com volutas de movimento ondulado e perolados com término em pés recortados em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 199,4 gr.
Alt: 20 cm

Base Licitação: 200 €

PAR DE BOTÕES DE PUNHO COM QUATRO MOEDAS “CRUZADO NOVO” 582

Em ouro amarelo português, trabalhos do séc. XVIII e XX. Elos em ouro, interligados entre si, sem marcas de garantia, com términos soldados ao
centro das 4 moedas de D. João V & D. José I - CRUZADO NOVO (PINTO). Lisboa. Sinais de uso.
Elos sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Cruzados Novos (Pinto) [● IOAN ● ● V ● & ● IOSE ● ● I ● ] – Do toque de garantia numismático 916,6 ‰.
Peso total aprox: 5,4 gr.

Base Licitação: 200 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX-XX) 583

“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: 75 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22737
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CANETA DE TINTA PERMANENTE “SHEAFFER” 584

Em gold electroplated de marca Sheaffer, modelo Targa 1005, com aparo em ouro amarelo contrastado (14k), com as respectivas marcas de
garantia do toque 0,585, fabrico americano dos anos 70/80. Corpo decorado por caneladuras verticais, formando um padrão repetitivo. Tampa
amovível com a mesma decoração, encimada por clipe vazado. Caneta com sistema de enchimento manual e por recarga. Estojo original forrado
exteriormente em pele em tons de castanho com interior forrado em seda e veludo castanho com duas recargas e folheto desdobrável com
instruções de bom funcionamento. Exemplar em óptimo estado de conservação. Sinais de uso.
Compr: 13,5 cm

Base Licitação: 40 €

CANECA PARA ÁGUA 585

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo constituído por caneladuras verticais de movimento convexo, formando um desenho gomado
repetitivo, assente sobre base circular moldurada em dégradé. Pega recortada e vazada em voluta. Sinais de uso e amolgadelas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 709,9 gr.
Alt: 18 cm

Base Licitação: 200 €

RELÓGIO DE MESA EM PRATA 586

Em prata espanhola, com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo oco e recortado de formato arquitectónico,
decorado com enrolamentos vegetalistas e volutas em relevo, assente sobre base de formato rectangular ao baixo em pedra mármore em tons de
negro com nuances em tons de branco. Máquina accionada por movimento de quartzo. Mostrador em tons de branco com numeração romana a
negro e inscrição “Pedro Dúran”. Sinais de uso e a necessitar de pilha.
Contraste: Marcas de garantia da prata Espanhola.
Peso aprox: 3.599,5 gr. (Peso total do relógio com máquina e respectiva base em pedra mármore)
Dim: 28,5x5x19 cm (Relógio)
Dim: 34,5x9x21,6 cm (Relógio com a respectiva base)

Base Licitação: 150 €

ISQUEIRO PARA HOMEM “S. T. DUPONT” 587

Em plaque de or, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao alto, decorado por caneladuras verticais e transversais, formando um
padrão repetitivo, dito “Pontas de diamante”. Tampa superior de movimento ascendente e descendente. Exemplar com inscrições incisas na base [S.
T. Dupont // Paris // Made in France // 8 DL 03]. Sinais de uso, desgastes e pequenos defeitos.
Dim: 5,8x3,5x0,9 cm

Base Licitação: 40 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 588

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 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 589

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo recortado em forma de concha, decorada com caneladuras verticais de movimento côncavo,
assente sobre pés recortados em forma de animais fantásticos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 375,7 gr.
Dim: 5,5X20,9X21 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22072
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Base Licitação: 200 €

ANEL DE SENHORA 590

Em ouro amarelo e branco, sem marcas de garantia, trabalho português do início do séc. XX. Aro liso com términos recortados em voluta,
percorridas por fiadas cravejadas no seu total com (22) diamantes em talhe rosa, encimados por mesa recortada e vazada em forma de flor,
cravejada ao centro por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 7 mm de diâmetro e cerca de 2 mm de altura. Sinais de uso e
pequenas esbeiçadelas na cintura do diamante.
Sem marcas de contrastaria – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 4,8 gr.
Med: 16

Base Licitação: 200 €

COPO 591

Em vidro opalino moldado, pintado e dourado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato tubular, decorado em vários tons sobre fundo branco
opaco com faixas vegetalistas interligadas entre si por laçarotes, motivos florais, friso concêntrico e complementos a ouro. Sinais de uso.
Alt: 15,5 cm

Base Licitação: 40 €

PAR DE MESAS ESTILO D. MARIA 592

Em madeira de pau-santo maciço e chapeado com embutidos em madeira de cetim, trabalhos portugueses do séc. XX. Tampo recortado em forma
de meia-lua que acompanha as linhas da caixa, constituída por uma gaveta frontal, assente sobre pernas de sessão piramidal invertida. Decoração
embutida em madeira de cetim com motivos de arranjos florais, enrolamentos vegetalistas e geométricos. Puxadores em metal patinado. Sinais de
uso.
Dim: 71x32,1x60,5 cm

Base Licitação: 100 €

PAR DE CASTIÇAIS MODERNISTAS DO DESIGNER “ROCHA CARVÃO” 593

Em prata portuguesa batida e cinzelada, trabalhos do séc. XX-XXI. Fustes entrançados em arame de prata em forma de trepadeira, ladeada por
folhas estilizadas, encimados ao centro por arandelas de formato circular que servem de apoio às velas. Inscrição incisa “Rocha Carvão”. Sinais de
uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 122 gr.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 200 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX-XX) 594

“PAISAGEM FLUVIAL” – Óleo sobre tela, representando paisagem fluvial com casarios e caminho, ladeado por rio com barcos junto à margem e
arvoredo exuberante, envolto por montanhas. Obra assinada no canto inferior direito [Arango]. Pintura com restauros antigos, apresentado ligeiro
craquelê e pequenas falhas e faltas na capa pictórica. Trabalho emoldurado.
Dim: 73,5x92 cm (Óleo)
Dim: 85,2x104 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

PALMATÓRIA 595

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo repuxado de formato circular, ladeado por faixa concêntrica perolada, encimado ao centro por
fuste transversal recortado e vazado com apoio frontal para relógio de bolso e no verso para apoio de caixa de fósforos com término em copo bojudo
e arandela circular que serve de apoio às velas. Pega lateral recortada e vazada em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
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Peso aprox: 332,6 gr.
Alt: 11 cm
Diâm: 13 cm

Base Licitação: 230 €

PAR DE BRINCOS 596

Em ouro amarelo contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos de
formato oval, cravejados ao centro por (2) duas esmeraldas em talhe de navette, ladeadas por fiadas únicas, cravejadas no seu total com (24) vinte
e quatro 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 2,8 gr.
Dim: 1x0,7 cm

Base Licitação: 200 €

INSTRUMENTO NÁUTICO “SEXTANTE” 597

Réplica em metal dourado recortado, vazado e outros materiais, trabalho inglês do séc. XX. Corpo recortado e vazado, encimado por braço de
movimento rotativo e por lupa sobre barra de índice com escala frontal gravada, ladeada por espelho horizontal, telescópio, óculos de sombra e
pega em madeira no verso, assente sobre apoios tubulares. Inscrição incisa “T. Cooke - London - Nº 1037”. Estojo original em madeira maciça com
fecho de movimento ascendente e descendente e inscrição frontal “Sextante”. Sinais de manuseamento.
Dim: 11,3x25,5x25,5 cm (Sextante)
Dim: 12,5x26,5x26 cm (Estojo em madeira)

Base Licitação: 40 €

JESUS CRISTO 598

Escultura em madeira ricamente entalhada e pintada de boa anatomia e pormenor, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada
morta com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito com barbas e longos cabelos ondulados, esculpidos em finas estrias, caindo em
madeixas soltas sobre as costas e o ombro direito. Cendal esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeado e dobras turgidas, preso por nó
de laçada com ponta pendente sobre a perna direita, pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas. Sinais de uso, dedo grande do pé esquerdo e
dedo indicador da mão direita omissos.
Dim: 37,5x24 cm

Base Licitação: 40 €

TAÇA FRUTEIRA “ARTE-DECO” EM PRATA 599

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado com faixas concêntricas lisas e estriadas
interligadas entre si, formando um desenho geométrico repetitivo, assente sobre base recortada em forma de cruz. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937 e inscrição incisa “ …
Marques, Filhos - Porto - Lisboa”.
Peso aprox: 438,8 gr.
Alt: 4,5 cm
Diâm: 23 cm

Base Licitação: 240 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 600

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “M A C”; “Vitória Sport Club” e “Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 5,8 gr.
Dim: 5,1 cm (Maior)
Dim: 4,8 cm (Menor)

Base Licitação: 110 €
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RARA CANETA DE TINTA PERMANENTE “PELIKAN” 601

Caneta de fabrico alemão, modelo “Pelikan 100 - Emegê - Blue Marble”, trabalho dos anos 30. Corpo de formato cilíndrico com marmoreados em
tons de azul com inscrição [Emegê] com sistema de enchimento rotativo no topo em tons de negro e janela de visualização de nível de enchimento
em tons de âmbar. 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: 11,6 cm
Nota: Blue Marble é umas das cores mais raras da linha Vintage da Pelikan.

Base Licitação: 50 €

AUGUSTO CID (1941-2019) 602

“CAVALO LUSITANO” – Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho do séc. XX. Escultura com assinatura incisa (Cid). Escultura assente
sobre base em madeira de mogno maciço e patinado. Sinais de manuseamento.
Dim: 23,5x7,2x28,5 cm (escultura)
Dim: 3x11,1x34,9 cm (Base)
Dim: 26,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)
Nota: Augusto José Sobral Cid - Caricaturista, escultor, pintor e publicitário português, nasceu em 1941 no Faial (Horta) e morreu a 14 de Março de
2019 em Lisboa. Como escultor tem peças urbanas na avenida Gonçalves Zarco, em Lisboa (1995), no Aeroporto de Macau, na China (1997), na
avenida dos EUA, em Lisboa (2001), em Oeiras e na Madeira (2003), para além de diversos troféus que realizou para a Associação do Cavalo
Lusitano. Dedicou-se também à Pintura, tendo realizado algumas exposições. Como caricaturista recebeu, entre outras distinções, o 1.º Prémio de
Desenho Humorístico do Salão Nacional de Caricatura (1987), o Grande Prémio do I Salão Livre (1988), o Prémio CPPM - Humor e Património
(1989), o Grande Prémio do Salão Nacional de Caricatura (1990), Grande Prémio do Salão Nacional de Caricatura (1994), o Prémio Nacional de
Humor de Imprensa (1996) e o Prémio Stuart de Tira Cómica (2005). Das muitas exposições em que participou, merecem destaque a retrospectiva
de todo o seu trabalho (caricatura, escultura e publicidade), no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, em Lisboa (1990) e "Augusto Cid - O Cavaleiro do
Cartoon", no Museu Nacional da Imprensa, no Porto, de que se editou um importante catálogo (2004) etc…

Base Licitação: 100 €

CAIXA GUARDA-JÓIAS 603

Em prata portuguesa com monture em osso, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso e recortado de formato polilobado. Tampa com pomo em forma de
camelo em osso esculpido e esgrafitados a negro, encimado por carapaça amovível, assente sobre fundo com elementos estilizados em relevo.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 292,4 gr.
Dim: 6x9,1x12 cm

Base Licitação: 250 €

PORTA-RETRATOS 604

Em ouro amarelo contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo em forma de
caixa de formato oval com abertura lateral, decorado na tampa frontal com motivo floral, ladeada por enrolamentos vegetalistas e volutas, término
em argola de suspensão. 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: 7,7 gr.
Dim: 3,2x2,5 cm
Dim: 4,3 cm (Altura total)

Base Licitação: 200 €

EDUARDO FREITAS 605

“INTERIOR DE ESTÁBULO” – Óleo sobre tela, representando estábulo com cavalos e figura masculina em cenas do quotidiano. Obra assinada no
canto inferior direito [Ed. Freitas]. Moldura com chapa frontal em latão com inscrição a negro [Adaptação de Eduardo Freitas].Trabalho
emoldurado. Sinais de uso e moldura com pequeno defeito no canto superior direito.
Dim: 32,5x28 cm (Óleo)
Dim: 54x50 cm (Moldura)
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https://serralvesantiguidades.com/lote/21860
https://serralvesantiguidades.com/lote/22262
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Base Licitação: 75 €

CABEÇA DE CAVALO 606

Escultura em faiança portuguesa moldada e relevada, fabrico “Belo”, das Caldas da Rainha, trabalhos do séc. XX. Decoração realista, vidrada e
policroma em tons de verde. Marcas incisas na base. Sinais de uso e esbeiçadelas nos términos das orelhas e uma mais acentuada no verso da
base.
Alt: 14 cm

Base Licitação: 40 €

LEITEIRA 607

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato bojudo, decorado por medalhões recortados em relevo, interligados entre si por
faixas encimadas por enrolamentos vegetalistas com tampa recortada e repuxada, encimada por pomo em forma de flor, assente sobre pernas
recortadas com términos em pé de sapata. Pega lateral recortada e vazada em forma de [S], encimada no topo por apoio de dedo. Sinais de uso e
desgaste acentuado na marca de Ourives.
Contraste: Lisboa Coroa - Vidal Nº 31. Marca da prata de contraste de Lisboa do princípio do séc. XIX e possivelmente, fins do séc. XVIII.
Peso aprox: 351 gr.
Alt: 17,3 cm

Base Licitação: 250 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 608

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Futebol Clube de Tadim”; “União Recreativa e Desportiva de Tires” e “Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide”. 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: 6,4 gr.
Dim: 5,3 cm (Maior)
Dim: 4,8 cm (Menor)

Base Licitação: 120 €

SANTO ANTÓNIO COM MENINO JESUS 609

Escultura em madeira de castanho maciço e entalhada, 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. Enverga hábito comprido da sua ordem, cingido á cintura por cordão de ponta
pendente, deixando antever as pontas dos seus pés. Indumentária de dobras turgidas. O Menino Jesus está representado desnudo de expressão
graciosa, sentado de pernas justapostas em vulto perfeito, segurando o mundo com a mão esquerda e com a mão direita sobre o peito. Santo
António com olhos de vidro. Escultura assente sobre base de cantos facetados. Sinais de uso e cruz omissa.
Alt: 14,5 cm (Escultura)
Dim: 15,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 40 €

CANDEEIRO DE MESA “MENINA NA FONTE” 610

Em terracota moldada, relevada e pintada com aplicações em pasta de vidro e metal patinado, trabalho francês do séc. XX. Corpo em forma de fonte
de formato arquitectónico de topo recortado, interceptado por cornija moldurada, assente sobre colunas com términos em capitéis, ladeados por
enrolamentos vegetalistas em relevo, tendo ao centro mascarão e queda de água em pasta de vidro moldado, assente sobre base semicircular.
Bordo recortado, encimado por figura feminina, representada de pé em vulto perfeito e de expressão sorridente, segurando-se á coluna com o braço
direito e com a mão esquerda sobre a queda de água. Topo encimado por ave em metal patinado, representada de asas abertas em posição de voo.
Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Escultura com assinatura incisa na parte lateral inferior [L. Chopart] e carimbo de “Fontaine &
Durieux”. Chapa frontal recortada em metal patinado com inscrição a negro “A La Source - Par Chopart”. Electrificado. Sinais de uso.
Dim: 42x18,5x22,5 cm

Base Licitação: 40 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22726
https://serralvesantiguidades.com/lote/22331
https://serralvesantiguidades.com/lote/21966
https://serralvesantiguidades.com/lote/22507
https://serralvesantiguidades.com/lote/22306
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CAIXA GUARDA-JÓIAS 611

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo com tampa de movimento ascendente e descendente, decorada
ao centro por cartela oval com fotografia interior de figura feminina, ladeada por faixa recortada com motivos florais e enrolamentos vegetalistas
gravados. Base de movimento boleado com a mesma decoração. Interior forrado a veludo em tons de bordeaux. Chave original. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 519,7 gr.
Dim: 4,4x10,7x15,2 cm

Base Licitação: 250 €

CORRENTE DE RELÓGIO 612

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com desgastes acentuados nas marcas de garantia, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo
constituído por elos transversais recortados e vazados em ouro amarelo e branco, interligados entre si por elos ovais, formando um desenho
repetitivo. Sinais de uso e falta do mosquetão.
Contraste: Desgastes muito acentuados, possivelmente cabeça de Tigre (II) de 1887-1937. Ao abrigo do decreto de lei Nº120/2017/09/15 - Art. 2
Nº 2 - alínea C.
Peso aprox: 8,7 gr.
Compr: 36,3 cm

Base Licitação: 220 €

FONENDOSCÓPIO 613

Em metal prateado, borracha, matéria sintética e outros materiais, desenvolvido pelos médicos italianos “Bazzi e Aurélio Bianchi”, produzido por G.
Boulitte, trabalho francês do séc. XIX-XX. Aparelho de auscultação com uma caixa-de-ressonância, interligada a dois tubos de borracha com
términos em auscultadores. Exemplar com estojo original em madeira forrada exteriormente a percalina em tons de negro e interiormente a veludo
em tons de vermelho com inscrição a dourado no canto superior direito [G. Boulitte - Ing.r Constructeur - 15-21 - R. Bobillot. Paris. 13]. Sinais de
uso e não nos responsabilizamos pelo seu bom funcionamento e estado de conservação.
Dim: 2,7x6,4 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: 50 €

PAR DE CHÁVENAS 614

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalhos de exportação do séc. XVIII. Corpos decorados sobre vidrado com ricos esmaltes em
tons de “rouge de fer” ornatos a ouro e da família rosa com motivos de arranjos florais e borboletas intercalados por bouquets e faixa concêntrica
com reservas florais, enrolamentos e volutas, pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, assentes sobre pires de covo acentuado com a mesma
decoração. Reinado Quianlong. Sinais de uso, cabelos e pequenas esbeiçadelas no bordo das chávenas e pires.
Alt: 6,3 cm

Base Licitação: 40 €

JARRA 615

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado com medalhões repuxados, ladeados por volutas e
concheados em relevo, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas e faixas concêntricas molduradas, assente sobre base repuxada e
moldurada 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: 541,5 gr.
Alt: 28 cm

Base Licitação: 250 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22701
https://serralvesantiguidades.com/lote/22444
https://serralvesantiguidades.com/lote/22674
https://serralvesantiguidades.com/lote/22733
https://serralvesantiguidades.com/lote/22868
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ALFINETE DE LAPELA / PENDENTE 616

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. Corpo recortado e
vazado em forma de caravela de velas hasteadas, ornadas com a cruz de cristo, esmaltadas em tons de vermelho com término em travessão e
argola de suspensão. Sinais de uso e desgastes no esmaltado.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 4,3 gr.
Dim: 2,5x2,8 cm

Base Licitação: 250 €

RELÓGIO DE BOLSO 617

Caixa em metal dourado de marca “Lusitanos”, fabrico possivelmente suíço, produzido para o mercado português, trabalho do início do séc. XX.
Tampa do verso amovível, decorada por monograma central gravado, ladeado por faixas concêntricas. Máquina de movimento mecânico, accionada
por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração romana em tons de negro, mostrador dos segundos às seis horas e
inscrição no topo “Lusitanos”. A funcionar. Sinais de uso.
Diâm: 5 cm

Base Licitação: 50 €

PAULO VILAS-BOAS (1940-2011) 618

“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: 100 €

PAR DE BRINCOS DE SENHORA 619

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
parcialmente lisos e recortados em voluta, encimados por caneladuras oblíquas, cravejadas no seu total com (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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 5,6 gr.
Diâm: 1,6 cm

Base Licitação: 300 €

JARRO PARA ÁGUA 620

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por faixas verticais espiraladas de movimento convexo, encimadas
por friso concêntrico com motivos vegetalistas intercalados por perolados e caneladuras transversais recortadas, assente sobre base circular
repuxada e moldurada em dégradé. Pega lateral recortada e vazada em voluta. 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: 522,2 gr.
Alt: 21,5 cm

Base Licitação: 260 €

CAMA ESTILO ROCOCÓ 621

Em madeira de pau-santo maciço, recortado, torneado e ricamente entalhado, trabalho português do séc. XIX-XX. Cabeceira ricamente entalhada
com concheados, enrolamentos vegetalistas e volutas, interligada a montantes lisos, torneados e espiralados, assente sobre pernas de boa
curvatura, decoradas nos joelhos com enrolamentos vegetalistas com términos em enrolamento. Sinais de uso, parafusos não originais, um deles
sem dar aperto e a necessitar de serem substituídos.
Dim: 175,3x119x193 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22165
https://serralvesantiguidades.com/lote/21934
https://serralvesantiguidades.com/lote/22079
https://serralvesantiguidades.com/lote/22174
https://serralvesantiguidades.com/lote/22100
https://serralvesantiguidades.com/lote/22695
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Base Licitação: 100 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 622

Colecção constituída aproximadamente por cento e oitenta e cinco (185) 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”; “Boavista Futebol Clube”;
“Clube Futebol Paços de Ferreira”; “Vitória de Setúbal Futebol Clube”; “Leixões Futebol Clube”; etc… Partidos Políticos - “PPD”; “JSD”;
“MDP”; “Partido Socialista”; “Mocidade Portuguesa”; “Lenine”; “Militaria”. 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 €

CESTO PARA PÃO COM ASA MÓVEL 623

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado com
caneladuras verticais de movimento côncavo, intercaladas por fiadas peroladas e com enrolamentos vegetalistas, assente sobre base circular
repuxada e moldurada em dégradé. Aba decorada por faixa concêntrica com flores em relevo, ladeadas por volutas e enrolamentos vegetalistas.
Asa tubular móvel, encimada por cartela recortada, ladeada por motivos florais em relevo. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria de Lisboa de 1938-1984.
Peso aprox: 536,7 gr.
Alt: 9,5 cm (Cesto)
Diâm: 34 cm
Dim: 27,5 cm (Altura total com a asa móvel)

Base Licitação: 270 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 624

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Futebol Clube Paços de Ferreira”; “Sporting Clube da Covilhã” e “Clube Desportivo das Aves”. 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: 6,2 gr.
Dim: 5,7 cm (Maior)
Dim: 4,5 cm (Menor)

Base Licitação: 120 €

ESCOLA FRANCESA (SÉC. XIX-XX) 625

“PAISAGEM MARITIMA” – Óleo sobre tela, representando casario com vista de mar, ladeado por caminho e arvoredo exuberante. Obra assinada
no canto inferior esquerdo [Arango – Paris]. Assinatura não identificada. Pintura com restauros antigos, apresentando algum craquelê na superfície
pictórica da obra. Trabalho emoldurado.
Dim: 50x61 cm (Óleo)
Dim: 62,3x73,1 cm (Moldura)

Base Licitação: 100 €

GUARDA DA GNR A CAVALO 626

GUARDA DA GNR A CAVALO
Escultura em cerâmica moldada, relevada e pintada, seguindo o modelo de Leonel Cardoso, trabalho português do séc. XX. A figura está
representada a cavalo, ricamente trajada com a farda da Guarda Nacional Republicana, segurando com a mão esquerda as rédeas e com a direita a
empunhar uma espada, assente sobre base rectangular. Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso e pequenas
esbeiçadelas na base.
Dim: 22,5x8x15,2 cm

Base Licitação: 50 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21986
https://serralvesantiguidades.com/lote/22102
https://serralvesantiguidades.com/lote/21954
https://serralvesantiguidades.com/lote/22055
https://serralvesantiguidades.com/lote/22934
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TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 627

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo batido de formato circular e de covo acentuado, decorado com caneladuras verticais de movimento
côncavo, assente sobre pernas de boa curvatura com términos em pés de sapata, moldurados em dégradé. Bordo recortado, decorado por friso
concêntrico de gordões. Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto
- Vidal Nº 2480 de José Ferreira de Azevedo, registada em 1936.
Peso aprox: 553,8 gr.
Alt: 7 cm
Diâm: 25,2 cm

Base Licitação: 280 €

ANEL DE SENHORA 628

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro facetado,
constituído por caneladuras recortadas de movimento côncavo, intercaladas entre si por (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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 4,2 gr.
Med: 15

Base Licitação: 300 €

ESCOLA EUROPEIA 629

“ROMEU E JULIETA” – Óleo sobre chapa de aço de formato oitavado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Esta obra de arte representa a história
trágica do amor de dois jovens, que se desenrola em Verona, Itália, segundo uma obra imortal da literatura do século XVI. Interessante pintura,
desta lenda amorosa e trágica de Romeu e Julieta e de duas famílias de Verona, os Montéquios e os Capuletos, segundo a obra original do pintor
inglês James Northcote. O plano do Frei Lorenzo era que a Julieta bebesse uma poção mágica que a daria como morta e quando estivesse no
túmulo dos Capuletos, seria resgatada por Romeu. Tudo aconteceu conforme o planeado, só que Romeu apenas foi avisado da morte de Julieta e
não do plano que Frei Lorenzo e Julieta tinham combinado. Romeu desesperado com a morte da sua amada comprou um veneno letal e dirigiu-se
ao túmulo de Julieta, mas antes de beber o veneno, encontrou Páris, que o pai de Julieta “Capuleto”, queria que casasse com ela, após uma luta,
Páris caiu morto e Romeu bebeu o veneno, caindo no sepulcro aos seus pés. Após esse momento, Frei Lorenzo aproxima-se para libertar Julieta do
seu túmulo e do seu sono, mas Julieta já estava acordada e encontrou o seu amado morto. E é resumidamente o que está representado nesta obra.
Obra com algumas falhas na camada pictórica da pintura e pequeno empeno na parte superior da chapa. Trabalho não emoldurado.
Dim: 35x48,5 cm (Óleo)

Base Licitação: 150 €

CANDEEIRO DE MESA 630

Em vidro em tons de branco moldado, 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. Corpo encimado por abajur de formato circular,
estofado em seda em tons verde, encimado no topo e na base por faixas concêntricas com flores, intercaladas por caneladuras oblíquas.
Electrificado. Sinais de uso.
Alt: 52 cm (Candeeiro)
Dim: 77 cm (Altura total do candeeiro com o respectivo abajur)

Base Licitação: 50 €

SALVA DE BORDO RECORTADO 631

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por cartelas interligadas entre si por
volutas, ladeadas por grinaldas com flores em relevo e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937 e inscrição incisa
[Ourivesaria da Guia - Lisboa].
Peso aprox: 589,3 gr.
Diâm: 37,7 cm

Base Licitação: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22190
https://serralvesantiguidades.com/lote/22139
https://serralvesantiguidades.com/lote/22747
https://serralvesantiguidades.com/lote/22896
https://serralvesantiguidades.com/lote/22112
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CRUZ 632

Em ouro branco 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. XIX-XX. Corpo recortado e vazado, cravejado ao centro com um (1) diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,10 ct,
ladeado por setenta e quatro (74) diamantes de talhe rosa e (4) fiadas cravejadas no seu total com (25) vinte e cinco safiras. 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: 8,4 gr.
Dim: 6x4 cm (Cruz)
Dim: 7 cm (Altura total da cruz com a respectiva argola de suspensão)

Base Licitação: 300 €

BUSTO DE MENINA 633

Escultura em pedra mármore em tons de branco, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Escultura de meio-corpo e em vulto perfeito com torsão na
cabeça para o lado direito, rosto de traços bem delineados e de expressão terna e graciosa, ladeado por cabelos finamente esculpidos, encimados
por véu de movimento esvoaçante, ornada sobre o peito por alfinete oval, assente sobre base facetada em pedra mármore. Sinais de uso.
Dim: 15,5x14 cm (Escultura)
Dim: 17,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 75 €

CANDELABRO DE QUATRO LUMES 634

Em bronze e antimónio, moldado, relevado e dourado, trabalho francês do séc. XIX-XX. Fuste em forma de puti, representado em posição vertical
em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda um jarro e com a direita um candelabro de quatro lumes com braços recortados em voluta,
encimados por copos e arandelas que servem de apoio às velas. Escultura assente sobre plinto, decorado com caneladura verticais incisas,
ladeadas por parras e uvas em relevo com términos em pés de enrolamento. Sinais de uso e pequenos restauros nos braços do candelabro.
Alt: 46 cm

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO “GALINHA COM CESTA” 635

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. A figura está representada de pé em vulto perfeito, segurando com a mão esquerda uma cesta
encanastrada e com a mão direita uma vassoura em forma de copo. Traja vestido cingido á cintura, sobreposto por avental, assente sobre plinto e
base circular, ladeada por gradinha recortada, vazada e serrilhada com término em pés zoomórficos. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 312,5 gr.
Alt: 16 cm

Base Licitação: 300 €

COLAR DE PÉROLAS 636

De fiada única com fecho em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque
0,833 (prata), trabalho português do séc. XX. Colar enfiado em fio sintético com (99) noventa e nove pérolas com término em fecho em ouro amarelo
de formato oval, percorrido por fiada cravejada com (20) vinte diamantes em talhe rosa, encimado ao centro por pedra dura em tons de verde. 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 de Lisboa de 1938-1984.
Peso total aprox: 59,3 gr.
Compr: 85 cm

Base Licitação: 350 €

OFICINA PORTUGUESA 637

“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
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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: 100 €

JARRA 638

Em cristal doble em tons de azul e translucido moldado, facetado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Corpo de formato bojudo, decorado por
faixas verticais com motivos florais e geométricos lapidados, ladeados por caneladuras espinhadas em dégradé e faixas concêntricas lisas e
facetadas. Sinais de uso.
Alt: 32 cm

Base Licitação: 50 €

BARCO RABELO “MANUEL ALCINO MOUTINHO” 639

Em 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 sobrepostos no interior e leme comprido na poupa. Sinais de uso.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 592,5 gr.
Dim: 20x16,5x36 cm

Base Licitação: 300 €

A HISTÓRIA DE PORTUGAL EM SELOS DE PRATA 640

Colecção constituída por cinquenta e um (51) selos em prata inglesa, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,925, trabalho do séc. XX.
Edição das Colecções Philae, reproduzindo selos cunhados em prata de figuras ilustres portuguesas, desde a Monarquia até à Republica.
Exemplares soltos no seu estado original, inseridas em papel cartonado, protegidas com pelicula plastificada, sem caixa e sem o certificado de
autenticidade da Philae. Acompanha ainda esta colecção as 51 brochuras com a descrição de cada selo, inseridas em caixa cartonada original em
tons de bordeaux.
Marcas de garantia da prata inglesa, com punção de Birmingham e marca de ourives [BM].
Metal: Prata proof
Formato: Diversos
Estado: Soberbos
Dim: 21x25 mm (Menor)
Dim: 40x65 mm (Maior)
Toque: 925‰
Peso total aprox: 828,7 gr.

Base Licitação: 250 €

OCTÁVIO SÉRGIO BOAVENTURA (1896-1965) 641

“ANCIÃO” – Desenho a nanquim, com partes aguareladas em tons de cinza, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé, de corpo e rosto
em perfil lateral, de braços apoiados sobre o ventre, com um chapéu na mão esquerda e um cajado entre os dedos na mão direita que se encontra
apoiada sobre o braço esquerdo, com vestes da época. Obra assinada e datada no canto inferior direito [OCTÁVIO SÉRGIO // 1948 //
ESPOSENDE].Trabalho emoldurado. Desenho com leves picos de oxidação. Ref. Biog. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág.
174-175] // Michael Tannock. [pág. 26] // Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses-1935. [pág.62].
Dim: 32,8x18,7 cm (Desenho)
Dim: 49,5x34,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 50 €

MÓVEL DE TOILETE COM TOUCADOR 642

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
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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: 100 €

BILHETEIRA 643

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular, decorado por cartela central recortada com monograma gravado, ladeado por
ramagens, enrolamentos vegetalistas e frisos concêntricos. Aba decorada por faixa com flores, intercaladas por caneladuras verticais, perolados,
assente sobre pés recortados e vazados. Bordo decorado por perolados gravados, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa - Vidal Nº 133. Marca da prata do contraste do Porto, Guilherme Guedes Mancilha, registada em 1877 e usada até 1881.
Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº 1231, da segunda metade do séc. XIX.
Peso aprox: 575 gr.
Alt: 3,6 cm
Diâm: 26,5 cm

Base Licitação: 300 €

ALFINETE DE LAPELA 644

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo recortado e vazado de formato rectangular, encimado por
fiada única cravejada no seu total com (6) seis contas de coral, intercalados por caneladuras verticais de sessão quadrangular, cravejadas no topo
por (12) doze micropérolas. 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: 9,1 gr.
Dim: 1,6x5,4 cm

Base Licitação: 350 €

TRÊS FERRAGENS COM MEDALHÕES EM PORCELANA DA VISTA ALEGRE 645

Em metal moldado, recortado e dourado com medalhões interiores em porcelana da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Ferragens recortadas com
parafusos e respectivas porcas de roscar no verso, decoradas frontalmente com enrolamentos vegetalistas com medalhões interiores em porcelana
de formato oval, decorados em vários tons sobre fundo branco com vistas de jardins e figuras femininas em cenas do quotidiano, pintadas à mão.
Sinais de uso.
Marca Nº 32 em uso 1947-1968.
Dim: 7x14 cm (Ferragens)
Dim: 5x3,5 cm (Medalhões em porcelana)

Base Licitação: 50 €

CANECA 646

Em vidro coalhado moldado soprado e pintado com monture em estanho, trabalho da Boémia do séc. XIX-XX. Caneca de formato tubular, decorada
em vários tons e a ouro sobre fundo branco opaco, tendo ao centro, ave sobre ramagem, ladeada por cartela com inscrição [Zum Andenkenn],
assente sobre base repuxada em estanho, decorada com faixas concêntricas com caneladuras verticais. Pega lateral recortada e vazada em voluta,
encimada por tampa em estanho de movimento ascendente e descendente, decorada por faixas concêntricas lisas e com caneladuras oblíquas com
término em pomo em forma de taça, encimada por aves em cenas galantes. Sinais de uso.
Alt: 22 cm

Base Licitação: 50 €

JARRO PARA ÁGUA 647

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente liso de formato bojudo, decorado por faixa concêntrica com caneladuras verticais de
movimento convexo, formando um desenho gomado repetitivo, assente sobre base repuxada de formato circular. Pega lateral recortada e vazada
em voluta. Sinais de uso, base amolgada e a necessitar de pequeno restauro.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 816,3 gr.
Alt: 31 cm
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Base Licitação: 330 €

ANEL DE SENHORA 648

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa recortada, ladeada por caneladuras estilizadas, percorridas por fiadas cravejadas no seu total (17) dezassete diamantes em talhe de
brilhante, sendo (6) seis com cerca de 0,05 (ct), (10) dez com cerca de 0,02 (ct) cada e (1) um central com cerca de 0,25 (ct). Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 5,8 gr.
Med: 21

Base Licitação: 400 €

TAPETE PERSA 649

Em fio de lã, modelo Shiraz, produzido em tear mecânico, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de
azul, verde, rosa e castanho sobre fundo bege, decorado ao centro por medalhão recortado com motivos geométricos e flores estilizadas,
espinhados e aves, ladeadas por faixa com padrão geométrico interligado por enrolamentos vegetalistas, flores e perolados, formando um padrão
repetitivo. Extremidades rematadas por franjas. Sinais de uso e a necessitar de limpeza.
Dim: 171,5x249 cm
Nota: Exemplar com etiqueta de autenticidade, adquirido na famosa casa de tapetes “Tricana”.

Base Licitação: 70 €

SEIS FLUTES DE CHAMPAGNE “SAINT LOUIS” 650

Em cristal translucido moldado e lapidado, fabrico da St. Louis, trabalhos franceses do séc. XX. Flutes parcialmente facetados, decorados por faixas
concêntricas ditas em pontas de diamante, assentes sobre fustes facetados com términos em base de formato circular. Marcados no verso [Cristal -
St. Louis - France]. Sinais de uso.
Alt: 17,8 cm

Base Licitação: 50 €

PALITEIRO 651

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando burro em vulto perfeito, encimado no dorso por dois cestos, assente sobre base
repuxada de formato circular, decorada por faixa concêntrica com enrolamentos vegetalistas gravados sobre fundo batido e fiadas peroladas,
assente sobre pés recortados e vazados com términos em enrolamento. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 350 gr.
Alt: 11,5 cm
Diâm: 12,7 cm

Base Licitação: 350 €

PULSEIRA DE SENHORA COM PÉROLAS BARROCAS 652

Pulseira de seis fiadas com fecho em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de
exportação do séc. XX-XXI. Pulseira constituída por seis fiadas com (202) duzentas e duas pérolas barrocas, enfiadas em fio sintético, encimadas
por dois travessões. Fecho transversal com sistema de encartar, decorado na frente e verso com faixas transversais e sobrepostas entre si,
formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 44,1 gr.
Dim: 2,8x21 cm

Base Licitação: 400 €
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PALITEIRO “HOMEM COM CARTOLA RECOSTADO A TRONCO 653

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Decoração realista, sem policromia. Sem marca. Sinais de uso e
pequena esbeiçadela no vidrado do bordo do verso.
Nota: Exemplar idêntico sem policromia foi vendido no “I e VI - Leilão da Vista Alegre - 1997 - 2003”, com os números 74 e 157.
Sem marca – 1870-1880.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 60 €

MESA DE CHÁ ESTILO D. MARIA 654

Em madeira de pau-santo maciço com partes faixeadas com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XX. Tampo recortado em
forma de meia-lua de movimento ascendente e descendente que acompanha as linhas da cintura, assente sobre pernas de sessão piramidal
invertido, sendo uma das pernas do verso de cancela. Decoração embutida com filetes em madeira de cetim, formando um padrão repetitivo. Sinais
de uso, restauros antigos, pequenas faltas e defeitos e vestígios de xilófagos inactivos.
Dim: 76x42,7x86,8 cm (Fechada)
Dim: 74x85,5x87 cm (Aberta)

Base Licitação: 150 €

TAÇA FRUTEIRA 655

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular e de covo acentuado, decorado ao centro por
girassol em relevo, ladeado por faixas concêntricas lisas em dégradé, assente sobre base circular repuxada e moldurada. Aba parcialmente
recortada e vazada, decorada por caneladuras piramidais sobre folhas recortadas, intercaladas entre si por motivos florais em relevo, ladeados por
volutas e enrolamentos vegetalistas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 3048 de Serafim Ferreira Valente, registada em 1911 e cancelada em 1985.
Peso aprox: 572,9 gr.
Alt: 7,5 cm
Diâm: 33,5 cm

Base Licitação: 350 €

TRÊS ALFINETES DE LAPELA DE CLUBES DE FUTEBOL EM OURO 656

Em ouro amarelo, sem marcas de contrastaria, trabalhos portugueses do séc. XX. Corpos recortados e esmaltados em forma de cartela com as
insígnias do “Sport Clube de Mirandela”; “Louletano Desportos Clube” e “Rio Ave Futebol Clube”. Sinais de uso.
Sem marcas de garantia – Ao Abrigo do Decreto de Lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 7,1 gr.
Dim: 5,5 cm (Maior)
Dim: 5,4 cm (Menor)

Base Licitação: 140 €

ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XIX-XX) 657

“PAISAGEM MARITIMA” – Óleo sobre tela, representando praia com pequeno areal, ladeado por falésias. Obra assinada no canto inferior
esquerdo. Assinatura não identificada. Pintura com interessante moldura em madeira e gesso, a ouro mate e a ouro fino.
Dim: 54,3x73,5 cm (Óleo)
Dim: 68,7x90,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES 658

Em bronze moldado e patinado, trabalhos possivelmente franceses do séc. XX. Fustes em forma de tronco, encimados por esquilos representados
em vulto perfeito, ladeados por arandelas recortadas e copos embutidos que servem de apoio às velas, assente sobre bases facetadas e
molduradas, encimadas por veado com filhote e égua com potro. Sinais de uso.
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Alt: 46,5 cm

Base Licitação: 100 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 659

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, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937.
Peso aprox: 639,6 gr.
Alt: 4 cm
Diâm: 36 cm

Base Licitação: 350 €

ALFINETE DE LAPELA 660

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
em forma de laço, decorado por fiadas transversais e verticais, cravejadas no seu total com (17) dezassete 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,8 gr.
Dim: 0,9x3,4 cm

Base Licitação: 450 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 661

Colecção constituída aproximadamente por trezentos e vinte (320) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, cobre patinado, matéria
sintética e outros materiais, trabalhos europeus do séc. XX. Conjunto constituído por vários temas, que passamos a descrever: Clubes de Futebol -
“Arsenal”; “Manchester United Football Club”; “LiverpoolFootball Club”; “Leeds United A.F.C.”; “Tottenham Hotspur F.C.”; “Newcastle
United Football Supporters Cbub”; “F.C.B”; “Valencia F.C”; Etc… Bandeiras e insígnias de vários Países - “Toulouse”; “Normandi”;
“London”; “Nederland”; “Heidelberg”; “Hosterreich”; “Brasil”; “Portugal Paz e Amizade”; “Políticos”. Publicitários - “BBC”; “British
Leyland”; “BMW”; “1929-1979 Jawa 50”; “International Gifts Fair 73”; “Barum Steel”; 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: 75 €

PRATO LADEIRO DE BORDO RECORTADO 662

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado em vários tons sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de “rouge de fer” a ouro e da família rosa sobre fundo branco, tendo ao centro
vista de jardim com cerca, ladeada por peónias, motivos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixa concêntrica com pontas de lança.
Aba decorada com motivos florais, intercalados por borboletas. Bordo recortado, decorado por faixa concêntrica recortada com volutas estilizadas a
ouro. Reinado de Qianlong.
Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Diâm: 22,8 cm

Base Licitação: 50 €

SALVA / BANDEJA 663

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo liso de formato circular de covo acentuado. Aba decorada por faixa concêntrica com troncos
interligados entre si com parras e uvas em relevo sobre fundo cinzelado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
4931 de Nelson Fernando Alves de Abreu, registada em 1990.
Peso aprox: 998,5 gr.
Alt: 2,5 cm
Diâm: 33,3 cm
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Base Licitação: 400 €

RELÓGIO DE PAREDE “REGULADORA” 664

Em madeira maciça de castanho, recortada e moldurada com partes folheadas a raiz de nogueira, produção da fábrica Nacional de Relógios
“Reguladora” - Vila Nova de Famalicão, trabalho do séc. XX. Caixa de formato rectangular ao alto de topo recortado com porta frontal parcialmente
envidraçada. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual. Mostrador em metal em tons de bege e cinza com numeração árabe a
dourado e inscrição em relevo “Reguladora”. Toques de horas, quartos e meias horas com as melodias “Westminster e Avé Maria de Fátima”. Verso
com etiqueta Nº 336/45 e inscrição “Fábrica Nacional de Relógios - (Reguladora) - S.A.R.L - Vila Nova de Famalicão - Portugal”. Interior da caixa
com instruções de funcionamento. A funcionar. Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos no folheado lateral e folha do topo parcialmente descolada.
Dim: 62x42,5x16,6 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CASTIÇAIS DE PIANO 665

De pequenas dimensões em prata brasileira com pseudocontraste do porto, trabalhos do séc. XIX. Fustes torneados em forma de balaústre,
decorado por faixas concêntricas, ricamente guilhochadas, ladeadas por caneladuras obliquas com perolados interiores gravados, encimados por
copos bojudos e arandelas recortadas. Fustes assentes sobre bases repuxadas em dégradé com a mesma decoração com términos em saiais
recortados e parcialmente lisos, intercalados por caneladuras verticais incisas. Sinais de uso.
Contraste: Pseudocontraste do Porto - Fernando Moitinho de Almeida [BR-29], usado em meados do séc. XIX no Rio de Janeiro pelos Ourives
Francisco Duarte Graça e outros. Conhecido com as marcas de Ourives [BR-94]; [BR-97]; [BR-98]; [BR-137] e [BR-140 B]. Marca de Ourives -
[BR-140B], do Rio de Janeiro não identificado, conhecido com Pseudocontraste do Porto - [BR-29], de meados do séc. XIX.
Peso aprox: 450,9 gr.
Alt: 14,4 cm

Base Licitação: 400 €

PAR DE ARGOLAS DE SENHORA 666

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
parcialmente lisos de formato circular, percorridos ao centro por fiadas cravejadas por pedras duras lapidadas em tons de branco translucido. Sinais
de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 9,8 gr.
Diâm: 3,7 cm

Base Licitação: 500 €

PRATO LADEIRO 667

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII-XIX. Corpo de formato circular de covo pouco acentuado,
decorado com ricos esmaltes em tons de azul e a ouro sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por frisos concêntricos. Aba
decorada por folhas interligadas entre si, ladeadas por frisos concêntricos. Reinado Jiaquing. Sinais de uso e pequenas esbeiçadela no vidrado.
Diâm: 24,8 cm

Base Licitação: 50 €

INVULGAR CONJUNTO DE ARTEFACTOS DE SENHORA 668

“INVULGAR RECIPIENTE DE PÓ-DE-ARROZ” – Porta-pó-de-arroz de viagem “La Pomponette”, em metal dourado, decorado com frisos
geométricos, interligados entre si, formando um desenho repetitivo, trabalho francês dos anos 20. Corpo de formato cilíndrico ao alto, com tampa de
movimento ascendente e descendente, tendo no seu interior um espelho de formato circular. Parte inferior com sistema de rosca para dar acesso ao
depósito do pó-de-arroz, dividido por rede dourada. Base com a inscrição incisa [Modele Deposé // La Pomponette // Made in France]. Interior
tubular com invulgar pincel de maquilhagem, dito “Pompom de pó-de-arroz”, amovível, decoração realista, imitando um guarda-chuva original, com
sistema de abertura ascendente e descendente, por varetas flexíveis com mola, terminado na cobertura de pano com plumas de avestruz, em tons
de rosa. Cabo do guarda-chuva de formato oval, com cabochão encastoado, em matéria sintética de tons amarelos. Exemplar com bolsa original em
pele de camurça em tons de verde-cinza, com sistema de atilho na parte superior em tons de bordeaux. Sinais de uso, apresentando-se em óptimo
estado de conservação e mantendo originalmente o pó-de-arroz perfumado.
Alt: 6,5 cm (Porta-pó-de-arroz)
Diam: 2,7 cm (Porta-pó-de-arroz)
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Alt: 7 cm (Pincel de maquilhagem)
Diam: 8 cm (Pincel de maquilhagem)
“PINCEL DE MAQUILHAGEM” – Em cobre e latão amarelo, trabalho provavelmente francês, dos anos 20/30. Corpo de formato tubular ao alto,
dividido ao centro por elo em relevo, que serve de apoio à tampa amovível. Parte inferior, com mecanismo manual por sistema de parafuso levadiço
para a saída do pincel de maquilhagem. Sinais de uso e bem conservado.
Alt: 5,5 cm (Fechado)
Alt: 8 cm (Aberto)
“ALFINETE DE CHAPÉU” – Em prata, sem marcas de garantia, trabalho provavelmente francês do séc. XX. Corpo da cabeça de formato cónico,
decorado por contas em relevo, terminando na extremidade inferior sem decoração e a inscrição do designer “J P G". Espigão em liga metálica
prateada. O alfinete de chapéu, no início do século 20, era utilizado pelas senhoras como arma de defesa pessoal. 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: 15,9 gr.
Dim: 15,8 cm

Base Licitação: 75 €

JARRA 669

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, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 740,2 gr.
Alt:30,5 cm

Base Licitação: 400 €

INVULGAR CANECA PARA ÁGUA GELADA 670

Em metal prateado com reservatório esmaltado em tons de branco, trabalho inglês do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado com
motivos de arranjos florais gravados, ladeados por faixas concêntricas peroladas em relevo e com volutas e enrolamentos vegetalistas, interligados
entre si, assente sobre base moldurada em dégradé. Vocal recortado e saliente, decorado com volutas e enrolamentos vegetalistas em relevo.
Tampa repuxada, decorada com faixa concêntrica lisa e com caneladuras verticais gomadas de movimento oblíquo com término em pomo circular
repuxado e facetado, decorado com caneladuras espiraladas. Pega lateral recortada e vazada em volutas, decorada com fiada vertical com
caneladuras em relevo, ladeadas por volutas e padrões geométricos. Interior fixo em metal esmaltado em tons de branco. Inscrições e numerações
incisas na base [B.C - 5147 - Quadruple Plate - Meriden. Conn. W. Lcox Silverplated Cº]. Sinais de uso.
Alt: 32,5 cm

Base Licitação: 50 €

CRUZ 671

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo em filigrana
recortada e vazada em forma de cruz, decorada com volutas interligadas entre si e perolados, encimada ao centro por flor em relevo com término
em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 8,2 gr.
Dim: 5,1x3,5 cm (Cruz)
Dim: 5,7 cm (Altura total da cruz com a argola de suspensão)

Base Licitação: 500 €

BILHETEIRA DE GRADINHA 672

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Fundo decorado por faixas concêntricas lisas e guilhochadas, assente sobre pés recortados com
términos zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com folhas de acanto, intercaladas por perolados. Sinais de uso e
desgaste acentuado no contraste.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - Atribuível a L- 47 do toque mínimo de 0,750. Contraste da prata de ensaiador de Lisboa
não identificado, datável entre 1879-1881. Usado por vezes como remarca em peças antigas não marcadas.
Peso aprox: 433,5 gr.
Alt: 3 cm
Diâm: 25 cm

Base Licitação: 430 €
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ESCOLA EUROPEIA (SÉC. XX) 673

“TRECHO PISCATÓRIO” – Óleo sobre placa de madeira prensada, representando em primeiro plano varina com canastra à cabeça, pescador
trajado com gabão, âncora sobre o ombro, apoiada com a mão esquerda e foquim com a refeição na mão direita, tendo a seu lado rapaz com vara
às costas suportando os alcatruzes. Obra assinada no canto inferior esquerdo [Gmurty?]. Assinatura não identificada. Interessante composição
cheia de luz e cor, alusiva aos costumes e trajes piscatórios, provavelmente da zona de Aveiro. Pintura bem conservada. Trabalho emoldurado.
Dim: 82x61,5 cm (Óleo)
Dim: 93,5x73,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 674

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso
em forma de aliança, encimado por mesa recortada em [V], cravejada ao centro por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,20 (ct).
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 6,3 gr.
Med: 18

Base Licitação: 500 €

QUEIJEIRA COM PRATO 675

Em cristal translucido moldado, gravado e lapidado, trabalho europeu do séc. XX. Queijeira em forma de campânula, decorada por faixa concêntrica
com enrolamentos vegetalistas gravados, encimada por pega de formato esférico lapidado, assente sobre base circular de covo acentuado com a
mesma decoração. Sinais de uso.
Alt: 18 cm (Altura total da queijeira com o respectivo prato)
Diâm: 22,7 cm (Prato)

Base Licitação: 50 €

ANEL DE SENHORA “LUIS FERREIRA” 676

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 (23) vinte e três diamantes de talhes diversos. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado – Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e marca incisa [LF].
Peso total aprox: 5,8 gr.
Med: 15

Base Licitação: 500 €

JARRA 677

Em porcelana francesa moldada, relevada, pintada e dourada, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo, decorado na frente e verso em
vários tons sobre fundo branco e negro com reservas de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas a ouro,
assente sobre base moldurada em dégradé. Corpo com pegas laterais recortadas e vazadas de formato arquitectónico, ladeadas por elementos
geométricos, volutas e enrolamentos vegetalistas a ouro, interligadas entre si por motivos florais e enrolamentos em relevo. Sinais de uso e
desgastes no ouro.
Alt: 41 cm

Base Licitação: 75 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 678

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 concheados em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas, encimados por friso recortado perolado. Bordo recortado e
moldurado em dégradé, encimado por concheados em relevo, ladeado por motivos florais e faixas recortadas. 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: 714,9 gr.
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Alt: 4 cm
Diâm: 37 cm

Base Licitação: 430 €

ALIANÇA MODERNISTA 679

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro facetado,
encimado por mesa geométrica de formato piramidal e piramidal invertido, cravejada no seu total com (50) cinquenta 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 7,4 gr.
Med: 14

Base Licitação: 550 €

GRANDE PRATO 680

Em faiança Delft, trabalho holandês do séc. XVIII. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado em tons de azul-cobalto sobre esmalte
estanífero branco ao gosto “Kraak”, tendo ao centro paisagem com aves assentes sobre rochedo e em voo perfeito, ladeadas por arranjos florais,
enrolamentos vegetalistas, envoltos por faixas recortadas e frisos concêntricos. Aba decorada por reservas com motivos de arranjos florais,
intercaladas por faixas verticais com padrão geométrico e outros símbolos chineses. Sinais de uso, esbeiçadelas no vidrado, cabelo e bordo partido
e colado.
Diâm: 38,5 cm

Base Licitação: 60 €

MIGUEL LEVY LIMA (1957) 681

“NÙ” – Óleo sobre tela, representando figura feminina desnuda, sentada de perna cruzada em vulto perfeito, sobre cama com as mãos entrelaçadas
e a cabeça inclinada para a frente em posição de observação. Obra assinada no canto inferior direito [Miguel Levy Lima]. Moldura com placa frontal
em latão com inscrição a negro [Miguel L. Lima]. Trabalho emoldurado.
Dim: 93x72 cm (Óleo)
Dim: 109,4x89 cm (Moldura)

Base Licitação: 250 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 682

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX-XX. Corpos lisos de formato cilíndrico com pegas laterais tubulares recortadas e vazadas, assentes
sobre bases de formato circular. Tampas repuxadas, encimadas por pomos torneados. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia aproximada da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto 1887-1937 e inscrição incisa
“Monteiro & Filhos - Porto”.
Peso aprox: 1.204,3 gr.
Alt: 20 cm (Cafeteira)
Alt: 18 cm (Bule de chá)
Alt: 14,5 cm (Açucareiro)
Alt: 14,5 cm (Leiteira)

Base Licitação: 480 €

ANEL DE SENHORA 683

Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa transversal recortada e vazada, decorada ao centro por faixas sobrepostas em (X), formando um desenho geométrico repetitivo,
intercaladas por aplicações cilíndricas em relevo, ladeadas por fiadas transversais, cravejada no seu total com (69) sessenta e nove 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 14,2 gr.
Med: 14

Base Licitação: 600 €
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ESPELHO DE PAREDE 684

Em madeira maciça com aplicações em gesso moldado, relevado e brunido a ouro fino e a ouro mate, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Corpo
moldurado de formato rectangular ao baixo com cantos superiores recortados, encimado no topo por florão recortado e vazado, decorado por
motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e folhas de acanto. Moldura decorada nos cantos superiores e inferiores com reservas de
motivos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas em relevo e frisos encordoados. Espelho central ladeado por friso concêntrico com folhas de
acanto. Sinais de uso e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 96x133,5 cm

Base Licitação: 150 €

BASE DE PRATO COBERTO 685

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo recortado de formato rectangular ao baixo e de covo
acentuado, decorado sobre vidrado com ricos esmaltes em vários tons (rouge de fer) e a ouro da família rosa, tendo ao centro arranjo floral,
ladeado por friso concêntrico com volutas. Aba decorada por cartelas com monograma interior, encimadas por arranjos florais e laçarotes, ladeadas
por frisos concêntricos com enrolamentos vegetalistas. Aba exterior com a mesma decoração. Sinais de uso, desgastes e tampa omissa.
Dim: 6x24,5x28,2 cm

Base Licitação: 50 €

PAR DE CASTIÇAIS 686

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Fustes torneados em forma de balaústre, decorados com folhas de acanto cinzeladas, intercaladas por
caneladuras verticais incisas, encimados por copos bojudos e arandelas recortadas em forma de folha que serve de apoio às velas. Bases
repuxadas de formato circular, decoradas com folhas em relevo e volutas incisas com términos em pés recortados, ornados com folhas de acanto
em relevo e volutas. Sinais de uso e terminal de um dos pés omisso.
Contraste: Porto Coroa. Vidal Nº 133 - Marca da prata do contraste do Porto Guilherme Guedes Mancilha, registada em 1877 e usada até 1881.
Marca de Ourives do Porto não identificado - Vidal Nº 2776 com contraste de 1877 a 1881.
Peso aprox: 564,8 gr.
Alt: 26 cm

Base Licitação: 500 €

MOEDA EM OURO – 4 DUCADOS 687

IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO (1867-1918)
Anv.: Ao centro: Cabeça imperial laureada, virada à direita. (Imperador Austro-Húngaro Franz Joseph I). Orla com a inscrição: FRANC • IOS • I • D •
G • AVSTRIAE IMPERATOR.
Rev.: Ao centro: Brasão de Armas coroado do Império Austro-Húngaro. Orla com a inscrição: HVNGAR • BOHEM • GAL • ( 4 ) LOD • ILL • REX A •
A • 1915.
Metal: Ouro
Bordo: Serrilhado
Estado: M.B.C.
Diâm: 40 mm
Peso aprox: 13,96 gr.
Toque:  986 ‰
Nota: Os 4 ducados são produzidos em ouro de 986 ‰, colocando-os entre as moedas de ouro de maior pureza.

Base Licitação: 250 €

INVULGAR PAR DE JARRAS 688

Em faiança portuguesa moldada e relevada da fábrica do Carvalhinho - Vila Nova de Gaia, trabalho do séc. XX. Corpos bojudos, decorados em tons
de azul sobre fundo branco com motivos de arranjos florais e enrolamentos vegetalistas, ladeados por faixas concêntricas lisas e com caneladuras
verticais de movimento côncavo, pegas recortadas e vazadas em voluta. Uma das jarras marcadas na base (FC) e monograma de pintor [M.G.].
Sinais de uso, com cabelo, craquelé e esbeiçadelas no vidrado da base e do bordo, somente numa das jarras.
Alt: 32,5 cm (Menor)
Alt: 33,5 cm (Maior)

Base Licitação: 75 €
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PAR DE COMPOTEIRAS 689

Em vidro limão moldado, facetado e relevado, trabalhos europeus do séc. XX. Corpos de formato circular de covo acentuado, decorados ditos em
“Pontas de diamante”, ladeados por faixas concêntricas com enrolamentos vegetalistas em relevo sobre fundo perolado, assentes sobre fustes
facetados com términos em bases facetadas. Tampas repuxadas com a mesma decoração com pomos facetados. Sinais de uso.
Alt: 24 cm

Base Licitação: 50 €

ANELEIRA 690

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo recortado em forma de concha, decorada com caneladuras côncavas, formando um desenho
repetitivo, encimada por pega recortada em voluta, assente sobre pés em forma de caramujos. Sinais de uso e desgastes nas marcas de garantia.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque de 0,833, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 981,6 gr.
Dim: 6,7X19x21,7 cm

Base Licitação: 500 €

PULSEIRA DE SENHORA 691

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo
em ouro amarelo, constituído por elos transversais parcialmente perfurados, deixando a descoberto a malha interior, utilizada como elemento
decorativo, intercalados por caneladuras verticais em ouro branco, formando um padrão geométrico repetitivo. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 12.9 gr.
Dim: 0,5x19 cm

Base Licitação: 600 €

HENRI GIRAUD (1805-1895) 692

“PUTTI” – Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho francês do séc. XIX. A figura está representada apoiada sobre os braços com as
pernas levantadas e sobrepostas sobre fundo vegetalista, cabeça pendente para o lado direito, assente sobre base moldurada em mármore de
formato oval. Escultura com assinatura incisa no verso [H. Giraud]. Sinais de uso e ínfima esbeiçadela na base.
Dim: 10x6,5x9 cm (Escultura)
Dim: 12,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva base)

Base Licitação: 120 €

ALFINETE DE LAPELA 693

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 com esmalte central pintado, trabalho português do
séc. XX. Corpo de formato oval, ornado por esmalte central embutido, decorado em vários tons, tendo ao centro amor-perfeito, aplicado em armação
recortada e cinzelada, encimada por pétalas estilizadas, cravejadas no seu total com (47) quarenta e sete micro pérolas e enrolamentos vegetalistas
esmaltados em tons de verde. Aro exterior recortado e vazado, decorado com ramagens intercalas por flores, cravejadas por (8) pérolas. Verso
decorado por ramagens e flores cinzeladas com término em travessão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Dragão - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, 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: 15,8 gr.
Dim: 4,5x3,6 cm

Base Licitação: 630 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO COM A NOSSA SENHORA A SEUS PÉS 694

“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” – Escultura de boa anatomia e pormenor em madeira entalhada e pintada, 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 os ombros e pés sobrepostos. Cendal esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeados e
dobras turgidas, preso por corda com nó de laçada com ponta pendente sobre a perna esquerda. Escultura aplicada em cruz de madeira maciça,
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pintada em vários tons e esculpida em forma de tronco, ornada com resplendor flamejante com pedra dura lapidada em tons de vermelho e legenda
com inscrição [INRI].
“NOSSA SENHORA” – Escultura em madeira entalhada, pintada, estofada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está
representada sentada em vulto perfeito sobre rochedo com a mão esquerda sobre o peito e o braço direito parcialmente flectido com a mão aberta.
Enverga túnica comprida, deixando antever um dos seus pés calçados por sandálias, decorado com enrolamentos a ouro sobre fundo azul e manto
esvoaçante sobre a cabeça e costas com ponta pendente sobre a perna direita, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados. Esculturas
aplicadas sobre monture em cortiça pintada, assente sobre base em madeira moldurada e patinada a negro com término em pés torneados. Sinais
de uso, mãos com falta de dedos, defeitos na policromia e redoma omissa.
Resplendor e legenda em prata sem marcas de contrastaria - Ao abrigo do decreto de leiNº 120/2017/09/15 - Art. 2 - Nº 2, alínea C.
Peso total aprox: 13 gr.
Dim: 21,5x16,2 cm (Jesus cristo)
Alt: 17 cm (Nossa senhora)
Dim: 66,5 cm (Altura total)

Base Licitação: 100 €

GANSOS EM VOO PERFEITO “TOPÁZIO” 695

Escultura em pedra dura com aplicações em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI, representando gansos em voo perfeito. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
4660 de Ferreira Marques & Irmão Ldª, registada em 1974.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Dim: 15,5x35x55 cm

Base Licitação: 500 €

PULSEIRA DE SENHORA 696

Em ouro branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo constituído
por elos vazados de formato rectangular, interligados entre si, intercalados no topo por fiadas cravejadas no seu total com (27) vinte e sete
diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada. Fecho ladeado por duas aletas de segurança. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 12 gr.
Dim: 0,3x0,2x19 cm

Base Licitação: 600 €

DOIS INVULGARES PORTA-CHAVES 697

“RELÓGIO • PORTA-CHAVES COM CAIXA MUSICAL • REUGE” – Caixa dupla amovível em metal dourado, de formato rectangular ao alto, fabrico
da “Reuge - Sainte-Croix”, trabalho suíço do século XX. Decoração com motivos geométricos estilizados em alto-relevo. Caixa dividida em duas
partes. O relógio está aplicado na parte frontal, com a máquina de movimento mecânico, accionado por corda. Mostrador em tons de dourado, com
numeração estilizada e a inscrição “Reuge // 17 Jewels // Incabloc // Swiss”. A funcionar. A caixa musical está aplicada no interior do verso, com a
máquina de movimento mecânico, accionado por corda, com a inscrição “Reuge // Ste - Croix // Switzerland”. A funcionar, mas a necessitar de
revisão. Topo com corrente em metal, constituída por elos de formato geométrico, interligados entre si, formando um desenho repetitivo. Sinais de
uso.
Dim: 2,6x2,1x1,6 cm (Caixa Relógio)
Alt: 13,5 cm (Caixa com corrente)
“SELA • PORTA-CHAVES” – Em prata francesa, com as respectivas marcas de garantia do toque 800 ‰, trabalho do séc. XX. Corpo em forma de
sela, decoração realista. Topo com corrente em prata, constituída por elos de formato geométrico, interligados entre si, formando um desenho
repetitivo. Sinais de uso. Marcas de garantia da prata francesa [Cabeça de Minerva voltada para a direita & marca de fabricante].
Peso aprox: 22,98 gr.
Alt: 3,3 cm (Sela)
Alt: 15,5 cm (sela com corrente)

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA “ARTE-DECO” 698

Em ouro branco, sem marcas de garantia, trabalho português do 1º quartel do séc. XX. Aro liso e decorado por rebaixo, encimado por mesa
quadrangular, encastoada ao centro por (1) um diamante de talhe antigo com cerca de 1,25 (ct). Sinais de uso e pequena inclusão na cintura.
Sem marcas de garantia - Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Peso total aprox: 9,4 gr.
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Med: 17

Base Licitação: 600 €

RELÓGIO DE BOLSO 699

Caixa dupla em metal prateado, trabalho europeu do séc. XIX-XX. Tampas interiores e do verso sem decoração. Máquina de movimento mecânico,
accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração romana a negro e mostrador dos segundos às seis horas. A
funcionar. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Diâm: 6 cm

Base Licitação: 100 €

JARRA DE BORDO RECORTADO 700

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo de formato bojudo, ricamente decorado com medalhões repuxados, ladeados por volutas em
relevo, concheados cinzelados e aletas, intercalados entre si por enrolamentos vegetalistas e caneladuras verticais de movimento côncavo, assente
sobre base repuxada, recortada e moldurada 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: 1.389,6 gr.
Alt: 33,5 cm

Base Licitação: 600 €

RELÓGIO DE BOLSO EM OURO 701

Caixa dupla em ouro amarelo contrastado (18k), com respectivas marcas de fabricante e de garantia do toque de 0,750, trabalho Belga do séc. XIX-
XX. Tampa do verso parcialmente lisa com monograma gravado. Tampas interiores com as respectivas marcas de fabricante e marcas de garantia
“cabeça de cavalo”, numerações incisas [29855] e inscrição “Cylindre - Huit Rubis”. Máquina de movimento mecânico accionado por corda manual.
Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração Romana e Árabe a negro e mostrador dos segundos às seis horas. A funcionar. Sinais de
uso, pequenas amolgadelas no aro da caixa e charneira da tampa do verso a necessitar de ser soldada.
Marcas de garantia do ouro Belga – Cabeça de cavalo do toque de 0,750.
Peso total aprox: 65,3 gr. (Caixa e a respectiva máquina)
Diâm: 4 cm

Base Licitação: 250 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO E VAZADO 702

Em bronze moldado, recortado, vazado e dourado com placa central em cobre, trabalho francês do séc. XIX-XX. Taça recortada e vazada de
formato oval, decorada com reservas vegetalistas e placa central em cobre moldado com figura feminina em relevo, ladeada por anjos alados,
assente sobre base repuxada de formato circular com términos em cabeças zoomórficas e pés de sapata. Taça com duas pegas laterais recortadas
e vazadas em voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas, intercalados por cabeças de anjo em relevo. Sinais de uso.
Dim: 22,3x26,8x45 cm

Base Licitação: 75 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 703

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XIX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira,
bule de chá, açucareiro, leiteira e tijela para pingos. Corpos lisos e bojudos de sessão elíptica, decorados no bojo por molduras largas em degradê,
assente sobre pés zoomórficos com términos esféricos. Bicos recortados com terminais em forma de cabeça de cisne. Pegas da cafeteira e do bule
recortadas e vazadas em madeira maciça e patinadas em tons de negro, cravadas sobre suportes em forma de quadra, ricamente decoradas com
cabeças de figuras femininas, ladeadas por motivos florais em relevo. Pegas do açucareiro e da leiteira em voluta com términos em cabeça de cisne.
Tampas repuxadas, encimadas por pomos torneados, decorados com folhas de acanto em relevo e em forma de carneiro, representado deitado e
em vulto perfeito em posição de observação. Sinais de uso e pequenas amolgadelas.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida [L-41] - Contraste da prata de ensaiador de Lisboa não identificado, datável de c. 1841 - c.
1870 e [L-43] - Contraste da prata de ensaiador de Lisboa não identificado, datável de c. 1870 c. 1879. Marca de Ourives de Lisboa não identificado
- Fernando Moitinho de Almeida [L-189], conhecida com contrastes [L-40] e [L-41], bem como com a marca de toque [L-58], datável de c. 1822 - c.
1870.
Contraste: Cabeça de velho - Vidal Nº 133. Marca destinada às obras portadoras de marcas de antigos contrastes, do toque mínimo e 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.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22348
https://serralvesantiguidades.com/lote/22863
https://serralvesantiguidades.com/lote/22346
https://serralvesantiguidades.com/lote/22722
https://serralvesantiguidades.com/lote/22248


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 141 de 244

Peso total aprox: 4.939,8 gr.
Alt: 29,5 cm (Cafeteira)
Alt: 23 cm (Bule de chá)
Alt: 19,5 cm (Açucareiro)
Alt: 18,5 cm (Leiteira)
Dim: 9,1x15 cm (Tigela de pingos)

Base Licitação: 4.000 €

INVULGAR ESTOJO DE SENHORA “ART DÉCO” 704

Conjunto toilette de viagem em baquelite policromada, com cinco (5) utensílios de senhora, na sua maioria de beleza, trabalho francês da fábrica de
Eugène Delolme dos anos 20/30. Decoração policroma em tons de verde-escuro, verde-claro, amarelo e preto sobre fundo branco, representando
figura feminina de meio corpo, ricamente trajada com vestes da época, ladeada sobre design de expressão artística e decorativa art déco. Este
invulgar e raro estojo “art déco” é constituído pelas seguintes peças: “Caixa para pó de arroz” – De formato circular, com sistema de rosca e
espelho no interior da tampa. “Caixa para Base” – Miniatura de formato circular, com sistema de rosca. “Porta-batom” – De formato cilíndrico, com
sistema de rosca na parte inferior. “Porta-perfume” – De formato cilíndrico, com sistema de rosca na parte superior, tendo no seu interior um frasco
de perfume em vidro. “Porta-costura com agulheiro e dedal” – De formato semi-cónico, com sistema de enroscar o dedal na parte superior, tendo
no seu interior um triplo carrinho de linhas, com tampa amovível para as agulhas de coser. Caixa original em madeira de formato rectangular ao
baixo, revestida a papel de tons esverdeados, com abertura e fecho por sistema de mola metálica. Interior forrado a pano e a veludo em tons de
creme, com cinco compartimentos circulares e cilíndricos para aplicação dos utensílios de senhora. Base da caixa, com a inscrição a ouro [MADE IN
FRANCE]. Sinais de uso e em excelente estado de conservação.
Dim: 12,8x12x3,2 cm (Estojo)
Diam: 3,9 cm (Caixa pó de arroz)
Diam: 2 cm (Caixa para base)
Alt: 6,6 cm (Porta-batom)
Alt: 6,5 cm (Porta-perfume)
Alt: 6,1 cm (Porta-costura)

Base Licitação: 100 €

ESCRAVA 705

Em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,750, trabalho português de exportação do séc. XX-XXI.
Corpo parcialmente liso de formato ovalado, encimado por mesa rectangular recortada e vazada, decorada com enrolamentos vegetalistas
estilizados, cravejados com (18) dezoito safiras de talhe oval, intercaladas por (18) 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, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 13,8 gr.
Dim: 5x5,7 cm (Medida interior)

Base Licitação: 680 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS E CRACHÁS 706

Colecção constituída aproximadamente por trezentos e cinquenta (350) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, matéria sintética e
outros materiais, trabalhos na sua maioria portugueses do séc. XX. Conjunto constituído por temas políticos portugueses, províncias ultramarinas,
sátiras e outros que passamos a descrever: “Republica”; “Monarquia”; “PPD”; “CDS”; “PCP”; “MIR”; “Sátiras do Zé Povinho”; “Associação
Portuguesa U.R.S.S.”; “U,N.I.T.A. - Angola”; “Fretilin”; “FSP”; “CGTP - Intersindical”; “MDP/CDE”; “CHE - Esmaguemos o Imperialismo”;
“FECML”; “Karl Max”; “Lisnave - Célula do P.C.P”; “Insígnias Nazis”; “Lenine”; “General Soares Carneiro”; “General Ramalhado Eanes”;
“Freitas do Amaral”; “Samora Machel”; 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: 100 €

PALITEIRO “ROSA” 707

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XIX. Decoração realista, sem policromia. Sem marca. Sinais de uso.
Nota: Outros exemplares idênticos foram vendidos nos “II - III - VI e VIII - Leilões da Vista Alegre - 1998 - 1999 - 2003 e 2007”, com os números 181
- 188 - 164 e 165.
Sem marca – 1870-1880.
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Alt: 8 cm

Base Licitação: 75 €

PAR DE ARGOLAS DE SENHORA 708

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
parcialmente lisos de formato circular, percorridos ao centro por fiadas cravejadas no seu total com (52) cinquenta e dois diamantes em talhe de
brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 12,1 gr.
Diâm: 3,8 cm

Base Licitação: 700 €

TINTEIRO DE SECRETÁRIA 709

Em porcelana moldada, relevada, pintada e dourada, fabrico da Sevres, trabalho francês do séc. XIX. Corpo em forma de casco de barco, ricamente
decorado em vários tons e a ouro sobre fundo branco e bordeaux com arranjos florais, ladeados por faixa concêntrica com enrolamentos
vegetalistas e complementos a ouro mate, assente sobre base oval. Topo parcialmente perfurado com apoios em metal para as respectivas canetas
com cavidade central para apoio do sinete, ladeado por dois tinteiros com reservatórios interiores amovíveis em porcelana, encimados por tampas
de movimento ascendente e descendente com pomos em forma de pináculos. Extremidades com términos em enrolamento, encimadas por argolas.
Sinete omisso com mão de formato tubular com término de roscar. Sinais de uso, um dos reservatórios interiores com bordo partido e colado e
possíveis defeitos.
Dim: 11x8x23 cm (Tinteiro)
Alt: 6,1 cm (Mão de sinete)

Base Licitação: 75 €

PULSEIRA DE SENHORA 710

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 de formato circular, interligados ao centro por aplicações circulares encastoadas por (4) pedras verdes em cabochão, intercaladas por (3) três
diamantes de talhe rosa. 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 total aprox: 31,2 gr.
Dim: 20x1,5 cm

Base Licitação: 750 €

JARRA 711

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 de formato bojudo, decorado com parras em relevo, ladeada por pegas laterais recortadas e vazadas com términos em
enrolamentos vegetalistas. Decoração vidrada e policroma em vários tons sobre fundo em tons de verde. Marca e numeração incisa na base. Sinais
de uso e restauros.
Alt: 25 cm

Base Licitação: 150 €

ANEL DE SENHORA 712

Em ouro amarelo contrastado (19,2k) e prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800 (ouro) e do toque 0,833 (prata), trabalho
português do séc. XX. Aro duplo com términos em flor, encimado por mesa oval, encimada ao centro por flor em relevo sobre fundo esmaltado em
tons de azul, cravejada com (12) doze diamantes de talhe rosa e o central em talhe antigo, ladeada por friso encordoado e duas faixas concêntricas
em dégradé, cravejadas no seu total com (60) sessenta diamantes em talhe rosa. Verso decorado com enrolamentos vegetalistas gravados. 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 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: 18,7 gr.
Med: 12
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Base Licitação: 750 €

SERVIÇO DE CHÁ PARA DOZE PESSOAS 713

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalhos do séc. XX. Este serviço de chá é constituído pelas seguintes peças que
passamos a descrever: (1) Bule de chá, (1) leiteira, (1) açucareiro, (12) chávenas para chá e (12) pires. Corpos decorados em tons de azul e a ouro
sobre fundo branco dita “Fountainebleau” com motivos de arranjos florais, encimados por grinaldas trespassadas entre argolas, ornadas ao centro
por motivos florais estilizados, ladeados por faixas concêntricas, ornadas interiormente por estrelas. Pegas recortadas e vazadas em voluta com
ornatos a ouro mate e pomos das tampas em forma de flor. Marca por carimbo na base e inscrição [Pintado à mão]. Sinais de uso e em óptimo
estado de conservação.
Marca Nº 36 em uso 1980-1992 e coroa de prestígio a ouro mate.
Alt: 16 cm (Bule de chá)
Alt: 8,5 cm (Leiteira)
Alt: 11 cm (Açucareiro)
Alt: 6,5 cm (Chávena de chá com o respectivo pires)

Base Licitação: 75 €

BILHETEIRA 714

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato circular, decorado ao centro por caravela de velas hasteadas, ladeada por faixa
concêntrica com caneladuras recortadas em forma de (U) sobre fundo perolado, encimadas por travessões encordoados, volutas e elementos
geométricos de formato semiesférico, interligadas entre si por volutas, assente sobre pés recortados em forma de cartela, ornados por fiadas
peroladas com términos em enrolamento. Aba moldurada em dégradé, encimada no bordo por friso concêntrico perolado. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 1.324 gr.
Alt: 3,5 cm
Diâm: 30,7 cm

Base Licitação: 650 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 715

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada morta e crucificada com a cabeça
ligeiramente pendente sobre o lado direito com barbas e longos cabelos ondulados, esculpidos em finas estrias, caindo em madeixas soltas sobre as
costas e o ombro direito. Cendal esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeado e dobras turgidas, preso por nó de laçada com ponta
pendente sobre a perna direita, pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas. Sinais de uso, desgastes na policromia, pequenos defeitos e falta
de um dedo num dos pés. Escultura aplicada em cruz em madeira maciça pintada e dourada com terminais recortados, assente sobre base
moldurada, pintada em tons de negro e dourado. Sinais de uso.
Dim: 33,5x26,5 cm (Jesus cristo)
Dim: 95x43,5 cm (Cruz)

Base Licitação: 120 €

PAR DE CANDELABROS “TOPÁZIO” 716

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Fustes torneados e facetados em forma de balaústre, decorados com concheados em relevo, ladeados
por motivos florais e enrolamentos vegetalistas com dois braços recortados em voluta com sistema de roscar, ornados com enrolamentos
vegetalistas, encimados por arandelas recortadas e copos bojudos que servem de apoio às velas, assente sobre base repuxada e recortada com a
mesma decoração com términos em pés de sapata, decorados com motivos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 4660 de Ferreira Marques & Irmão Ld.ª, registada em 1974.
Peso aprox: 1.439,9 gr.
Alt: 38 cm

Base Licitação: 700 €

MÓVEL PARA PARTITURAS DE MUSICA 717

Em madeira de pau-santo maciço, recortado, vazado e entalhado, trabalho francês do séc. XIX-XX. Corpo de formato rectangular ao alto com alçado
recortado, decorado com enrolamentos vegetalistas entalhados e prateleira moldurada em dégradé, assente sobre laterais recortados e vazados,
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porta frontal e laterais almofadados, ladeada por pilastras com caneladuras verticais incisas e flores entalhadas. Base compartimentada para as
respectivas partituras, ladeada por pilastras verticais, decoradas com motivos entalhados com término em pés torneados. Interior compartimentado
por duas prateleiras. Escudete frontal em metal dourado e chave original.
Sinais de uso, faltas e defeitos na parte superior do florão do alçado.
Dim: 150x59x35,5 cm

Base Licitação: 200 €

CRUZ MODERNISTA 718

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), escovado e polido, com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-
XXI. Cruz decorada ao centro por flor encimada por (1) pérola. Terminais com argolas polidas, encastoadas por (4) pérolas com término em fio
encordoado e argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 19,1 gr.
Dim: 4,8x4 cm (Cruz)
Dim: 7,3 cm (Altura total)

Base Licitação: 800 €

INVULGAR COLECÇÃO DE PINS DE CLUBES DE FUTEBOL DE PORTUGAL 719

Colecção constituída aproximadamente por quinhentos e cinquenta (550) exemplares de vários formatos em metal esmaltado, metal precioso,
chapa, matéria sintética e outros materiais, trabalhos portugueses do séc. XX. Conjunto construído na sua maioria alusiva ao futebol, que passamos
a descrever: “Futebol Clube do Porto”; “Sport Lisboa e Benfica”; “Sporting Clube de Portugal”; “Sporting Clube de Braga”; “Clube de
Futebol Os Belenenses”; “Sport Clube Odemirense”; “Sport Faro e Benfica”; “Clube Cultural Desportivo de Veiros”; “Futebol Clube de
Cortegaça”; “Clube de Futebol Passarinhos da Ribeira”; “Clube de Futebol os Gouveenses”; “União Desportiva de Seia”; “Grupo
Desportivo Torralta”; “Sport Clube Praiense”; “Sporting Clube de Alenquer”; “Clube Futebol Benfica”; “Clube Futebol da Cova da
Piedade”; “Atlético Clube de Portugal”; “Desportivo de Castelo Branco”; “Sporting Clube da Ucha”; “União Desportiva de Belmonte”; e
muitos mais. Colecção emoldurada e aplicada sobre veludo almofadado em tons de vermelho. Exemplares com possíveis faltas e defeitos.
Nota: Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 100 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 720

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Este serviço de chá e café é constituído pelas seguintes peças que passamos a descrever: Cafeteira,
bule de chá, açucareiro, leiteira e tabuleiro. Corpos de formato bojudo, decorados por caneladuras verticais de movimento convexo, encimadas por
faixa concêntrica recortada com concheados, interligados por volutas e enrolamentos vegetalistas, assentes sobre bases repuxadas, ornadas por
folhas de acanto. Tampas repuxadas com a mesma decoração com tomos em forma de urna e términos esféricos. Pegas recortadas e vazadas em
voluta, decoradas com enrolamentos vegetalistas e isoladores em matéria sintética. Bicos recortados em colo de cisne. Tabuleiro recortado de
formato oval de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica gravada com enrolamentos vegetalistas, intercalados por volutas e concheados,
orla moldurada de movimento côncavo e convexo com término em bordo recortado e moldurado, ornado com enrolamentos vegetalistas e
concheados em relevo com duas pegas laterais recortadas e vazadas em voluta. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 1036 de Alfredo de Almeida, registada em 1908, transferida em 1942 para Filinto Elísio de Almeida e já cancelada.
Peso aprox: 6. 321,3 gr.
Alt: 27 cm (Cafeteira)
Alt: 23,5 cm (Bule de chá)
Alt: 15,5 cm (Leiteira)
Alt: 18,5 cm (Açucareiro)
Dim: 42x74 cm (Tabuleiro)

Base Licitação: 2.500 €

ENCANTADOR DE SERPENTES 721

Escultura em bronze moldado e patinado, trabalho europeu do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito, assente sobre base em
forma de rochedo, segurando com a mão direita uma serpente e com a esquerda sobre a cintura, entrelaçada pela serpente. A figura apresenta-se
parcialmente desnuda e de turbante sobre a cabeça Escultura assinada e datada no lateral direito. Assinatura não identificada. Sinais de uso.
Alt: 64 cm

Base Licitação: 150 €
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ANEL DE SENHORA MODERNISTA 722

Em ouro branco contrastado (19,2 k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso, encimado
por mesa transversal, ladeada por caneladuras recortadas em voluta, cravejadas no seu total com (55) cinquenta e cinco 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 11,9 gr.
Med: 15

Base Licitação: 800 €

CANDEEIRO DE MESA 723

Em porcelana francesa moldada, relevada, pintada e dourada com monture em bronze dourado, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo de formato bojudo,
decorado com reservas na frente e verso, tendo na parte frontal “Puti sentado em vulto perfeito com os braços erguidos, segurando com ambas as
mãos uma faixa de movimento esvoaçante” e verso “Arranjos florais”, ladeados por volutas e enrolamentos a ouro sobre fundo azul. Corpo com duas
pegas laterais recortadas e vazadas em forma de ramagem, assente sobre base circular recortada e vazada com enrolamentos e motivos
vegetalistas. Parte superior amovível com depósito interior, encimado por casquilho. Candeeiro original a petróleo e electrificado posteriormente.
Sinais de uso.
Alt: 45 cm

Base Licitação: 100 €

RELÓGIO DE BOLSO 724

Caixa dupla amovível em ouro amarelo contrastado (18k), com as respectivas marcas de garantia do toque de 0,750. Marca “Cortébert - Wacth
Cº”, fabrico suíço, trabalho do séc. XX. Tampa do verso lisa com as respectivas marcas de garantia do ouro do toque 0,750 e número de série
[279650]. Máquina de movimento mecânico, accionada por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com dupla numeração árabe em
tons de negro e vermelho com mostrador dos segundos às seis horas e inscrição no topo “Cortébert - Wacth Cº”. A funcionar. Sinais de uso e
pequenos cabelos mostrador.
Contraste: Cabeça de Dragão (I) - Vidal Nº 29. Marca de garantia do ouro do toque de 0,750 das caixas de relógios, óculos, lunetas e similares,
usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso total aprox: 53,1 gr. (Relógio com caixa)
Diâm: 4,5 cm

Base Licitação: 250 €

TERRINA COM TRAVESSA OITAVADA 725

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Reprodução de uma terrina com travessa, em porcelana da china
do séc. XVIII “Blue Canton”. 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, juncos e figuras em cenas do quotidiano
Oriental. Aba, ladeada por frisos concêntricos, ondulados, espinhados e faixas com motivos geométricos, formando um desenho repetitivo. Marca
por carimbo na base.
Sinais de uso.
Marca Nº 39 em uso 1997-2001 - Mottahedeh - Foundation Historic Charlestow.
Dim: 13x11,7x19 cm (Terrina)
Dim: 14,3X19,7 cm (Travessa)
Alt: 14 cm (Terrina com travessa)

Base Licitação: 75 €

ANEL DE SENHORA 726

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso de topo
recortado de movimento côncavo, encimado ao centro por mesa oval, encastoada por (1) um diamante em talhe de brilhante com cerca de 0,50 (ct).
Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso total aprox: 6,6 gr.
Med: 22

https://serralvesantiguidades.com/lote/22138
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Base Licitação: 1.400 €

RARA E INVULGAR ESCULTURA “CÃO DA MODA” 727

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. A figura está representada de pé em vulto perfeito com a cauda
empinada, notando-se uma torção da cabeça para o lado esquerdo em posição de observação. Decoração em vários tons sobre fundo branco e
verde, com pelagem longa em relevo sobre as pernas, lábios, parte superior da cabeça em tons de branco. Pintado à mão. Marca por carimbo na
base de uma das patas. Sinais de uso, faltas e defeitos nos relevos.
Marca Nº 31 em uso 1924-1947.
Dim: 18x10x19 cm
Nota: Modelo e decoração criados em 1947. No verbete da fábrica da Vista Alegre Nº 3374, consta a informação de que foi “Retirado de fabrico por
ordem da Administração em 1949”. Exemplar idêntico foi vendido no IX Leilão da Vista Alegre em 2009, na página Nº103, figura Nº 113.

Base Licitação: 60 €

JESUS CRISTO CRUCIFICADO 728

Escultura de boa anatomia e pormenor em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está representada
crucificada e morta com a cabeça ligeiramente pendente sobre o lado direito. Rosto de linhas bem demarcadas com barbas e longos cabelos
finamente esculpidos em finas estrias, caindo em madeixas soltas e onduladas sobre o ombro direito e as costas. Enverga cendal finamente
entalhado de movimento esvoaçante sobre a anca com rico trabalho de drapeado e dobras turgidas, preso por nó de laçada com a ponta pendente
sobre a perna direita, pés sobrepostos e pinturas realistas das chagas e feridas. Escultura aplicada a cruz em madeira patinada a negro com
terminais ricamente entalhados e dourados. Cruz assente sobre base recortada, pintada e ricamente entalhada com rochedos, com caveira frontal e
apoio para as respectivas imagens de calvário. Sinais de uso, falta de um dos dedos de um dos pés, defeitos na policromia numa perna do cristo,
base e faltas e defeitos no resplendor entalhado.
Dim: 38x31,3 cm (Jesus cristo)
Dim: 103x27x52 cm (Cruz)

Base Licitação: 200 €

TAÇA FRUTEIRA DE BORDO RECORTADO 729

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX-XX. Corpo em forma de cesta com trabalho encanastrado de formato oval e de covo acentuado,
encimada por rosas em relevo, interligadas entre si por ramagens, assente sobre base repuxada com a mesma decoração. Sinais de uso.
Contraste: Javali (II) - Marca de garantia da prata do toque 0,833, usada na contrastaria do Porto de 1887-1937. Marca de Ourives do Porto - Vidal
Nº 1792 de Florêncio José da Costa, registada em 1903.
Peso aprox: 971,3 gr.
Dim: 8,5x29,2x41 cm

Base Licitação: 700 €

CÉSAR NETTO (1944) 730

“MERCADO DO ANJO - PORTO” – Óleo sobre tela, representando em primeiro plano mercado ao ar livre, com tendas, vendedeiras e imensas
figuras em cenas do quotidiano portuense. Em segundo plano a Torre dos Clérigos ladeada em ambos os lados por casarios. Obra assinada no
canto inferior direito [César Netto]. Bela e interessante obra, documento apreciável neste trecho alusivo ao desaparecido mercado do Anjo, numa
mágica paleta cheia de luz e cor. Trabalho emoldurado.
Dim: 60x81,2 cm (Óleo)
Dim: 79,3x100,2 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: 250 €

PAR DE JARRAS FIGURATIVAS 731

Em cerâmica moldada, relevada e pintada, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos de formato bojudo, decorados exteriormente com motivos de
arranjos florais em relevo. Assentes sobre bases de formato rectangular ao alto, encimadas por casal ricamente trajados em cenas de corte.
Decoração policroma em vários tons, pintada à mão. Sinais de uso, faltas e defeitos no término do bandolim e em algumas pétalas.
Alt: 42,5 cm

https://serralvesantiguidades.com/lote/22351
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Base Licitação: 100 €

COLECÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS EM PRATA 732

Colecção constituída por  {QUARENTA E NOVE EXEMPLARES}, desde o século XIX ao século XX. Conjunto numismático, que passamos a
descrever:
[1] - Moeda do Uruguai (1000 Pesos - 1969), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda da Bulgária (5 Leva - 1970), em
prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 20,5 gr.; [1] - Moeda da Libéria (5 Dólares - 1974), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 34
gr.; [1] - Moeda da Bélgica - Leopold II (5 Francos - 1868), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda da Áustria (50 Xelins -
1963), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda de Marrocos - Mohammed V (500 Francos - 1956), em prata do toque
{900 ‰}, com o peso aprox: 22,5 gr.; [1] - Moeda dos Estados Unidos da América (1 Dólar - 1883), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox:
26,7 gr.; [1] - Moeda dos Estados Unidos da América (1/2 dólar - 1964), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 12,5 gr.; [1] - Moeda de
Itália - Vítor Emanuel II (5 Liras - 1874), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda do México - República Federal (1 Peso -
1903), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 27 gr.; [1] - Moeda do Panamá (1 Balboa - 1934), em prata do toque {900 ‰}, com o peso
aprox: 26,7 gr.; [1] - Moeda do Peru (1 Sol - 1894), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda da URSS - União Soviética (1
Rublo - 1924), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda de Israel (25 Lirot - 1977), em prata do toque {900 ‰}, com o
peso aprox: 26 gr.; [1] - Moeda de Israel (10 Lirot - 1967), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 26 gr.; [1] - Moeda do Brasil (20
Cruzeiros - 1972), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 18 gr.; [1] - Moeda do Brasil - Republica (2000 Reis - 1908), em prata do toque
{900 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda do Brasil - Republica (1000 Reis - 1911), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] -
Moeda do Brasil - República (500 Reis - 1913), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 5 gr.; [2] - Moedas de França (10 Francos -
1966/1973), em prata do toque {900 ‰}, com o peso total aprox: 50 gr.; [1] - Moeda de França (50 Francos - 1977), em prata do toque {900 ‰},
com o peso aprox: 30 gr.; [1] - Moeda de França - Napoleão III (5 Francos - 1868), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] -
Moeda do Uruguai (10 Pesos - 1961), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 12,5 gr.; [1] - Moeda da Venezuela (5 Bolívares - 1936), em
prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 25 gr.; [1] - Moeda Austro-Húngaro - Francis Joseph (1 Forint - 1879), em prata do toque {900 ‰}, com
o peso aprox: 12,3 gr.; [1] - Moeda da Alemanha - Terceiro Reich // 1º Aniversário do regime nazi (5 Reichsmark - 1934), em prata do toque {900
‰}, com o peso aprox: 13,8 gr.; [1] - Moeda da Alemanha - Imperador Wilhelm I (1 Marco - 1875), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox:
5,5 gr.; [1] - Moeda da Alemanha - Imperador Wilhelm I (½ Marco - 1911), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 2,7 gr.; [1] - Moeda da
União Soviética - Rússia (1 Poltinnik - 1924), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 10 gr.; [1] - Moeda do Panamá (1/4 Balboa - 1962),
em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 6,2 gr.; [1] - Moeda dos Estados Unidos da América (1/4 Dólar - 1911), em prata do toque {900 ‰},
com o peso aprox: 6 gr.; [1] - Moeda dos Estados Unidos da América (10 centavos - 1908), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 2 gr.; [1]
- Moeda da República Dominicana (25 centavos - 1939), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 6 gr.; [1] - Moeda da Rússia - Imperador
Nicolau II (1 Rublo - 1898), em prata do toque {900 ‰}, com o peso aprox: 20 gr.; [1] - Moeda da Índia - Jorge V do Reino Unido (1 Rúpia - 1910),
em prata do toque {917 ‰}, com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] - Moeda do Brasil - Imperador Pedro II (1000 Reis - 1857), em prata do toque {917 ‰},
com o peso aprox: 12,6 gr.;
[1] - Moeda do Brasil - Imperador Pedro II (500 Reis - 1860), em prata do toque {917 ‰}, com o peso aprox: 6,3 gr.; [1] - Moeda da África Oriental
Alemã - Guilherme II Imperador (1 Rúpia - 1913), em prata do toque {917 ‰}, com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] - Moeda da África Oriental Alemã -
Guilherme II Imperador (1 Rúpia - 1892), em prata do toque {917 ‰}, com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] - Moeda da Arábia Saudita (1 Rial - 1951), em
prata do toque {917 ‰}, com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] - Moeda da Índia Britânica - Rei Eduardo VII (1 Rúpia - 1905), em prata do toque {917 ‰},
com o peso aprox: 11,6 gr.; [1] - Moeda da República das Seychelles (25 rúpias - 1977), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 28,2 gr.; [1]
- Moeda da Terra Nova “Canadá” - George V (50 centavos - 1917), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 11,7 gr.; [1] - Moeda das
Bermudas - Rainha Elizabeth II (1 Dólar - 1972), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 28,2 gr.; [1] - Moeda da Ilha de Man - Rainha
Elizabeth II (25 Pences - 1972), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 28,2 gr.; [1] - Moeda do Canadá - Rainha Victoria (10 centavos -
1900), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 2 gr.; [1] - Moeda da Rodésia do Sul - Rei George V (3 Pence - 1932), em prata do toque {925
‰}, com o peso aprox: 1,4 gr.; [1] - Moeda do Reino Unido - Rei Eduardo VII (1 Florim - 1909), em prata do toque {925 ‰}, com o peso aprox: 11,3
gr. Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso, em estado de conservação: MC/REG/ BC/
MBC.
Peso total aproximado do toque 900 ‰ : 641 gr.
Peso total aproximado do toque 917 ‰ : 76,7 gr.
Peso total aproximado do toque 925 ‰ : 111 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas no fim do texto não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação
das mesmas.

Base Licitação: 330 €

MESA DE JOGO ESTILO INGLÊS 733

Em madeira de mogno maciço, recortado, torneado e entalhado com partes faixeadas, trabalho português do séc. XX. Tampo de formato rectangular
de cantos arredondados que acompanha as linhas da cintura, decorada ao centro por rectângulo emoldurado, assente sobre pé de coluna torneada
com três pernas recortadas, encimadas por caneladuras verticais, decoradas interiormente por aplicações circulares torneadas com términos em pés
zoomórficos e rodízios em metal amarelo. Sinais de uso.
Dim: 73,5x45,4x92 cm (Mesa fechada)
Dim: 72x92x90,8 cm (Mesa aberta)

Base Licitação: 200 €
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ANEL DE SENHORA 734

Em ouro branco contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro quádruplo liso,
percorrido por fiadas verticais e transversais, cravejadas no seu total por (34) trinta e quatro diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct)
cada, encimado ao centro por (1) uma ametista em talhe redondo com cerca de 5,5 (ct). Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Veado - Marca de garantia do ouro do toque 0,800, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 13,2 gr.
Med: 13

Base Licitação: 900 €

ESCOLA HOLANDESA (SÉC. XVIII-XIX) 735

“NATUREZA-MORTA” – Óleo sobre tela, representando composição ornamental, com vistoso arranjo floral, ornado por mesa com pote em cobre,
imensos frutos e no canto direito vista de paisagem montanhosa. Pintura com restauros antigos, craquelê acentuado e pequenas falhas na camada
pictórica. Trabalho emoldurado
Dim: 69,7x99,8 cm (Óleo)
Dim: 72,2x101,8 cm (Moldura)

Base Licitação: 300 €

BILHA 736

Em faiança moldada e relevada com monture em prata portuguesa, trabalho do séc. XX-XXI. Corpo de formato bojudo, decorado com mascarões
em relevo sobre fundo escorrido em tons de azul, assente sobre base circular moldurada. Monture em prata com aro e tampa de movimento
ascendente e descendente com pega recortada em forma de cão. Sinais de uso.
Contraste: Águia 925 - Marca de garantia da prata do toque 0,925, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: Não se consegue pesar.
Alt: 40 cm

Base Licitação: 2.000 €

FRASCO DE PERFUME “LALIQUE” 737

Em vidro moldado e relevado com partes foscas e translucidas, fabrico da Lalique, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato bojudo com
decoração estilizada, encimado por rolha ornada por faixas concêntricas em dégradé com a mesma decoração, assente sobre base circular.
Marcado na base [Lalique - France]. Sinais de uso.
Alt: 12 cm

Base Licitação: 100 €

ESCRAVA 738

Em ouro amarelo contrastado (14k) e prata com as respectivas marcas de garantia do toque 0,585 (ouro) e do toque 0,835 (prata), trabalho
português de exportação do séc. XX-XXI. Corpo parcialmente recortado e vazado de formato circular, decorada por medalhões, intercalados por
flores estilizadas, cravejadas no seu total com (126) cento e vinte e seis lascas de diamante e (7) sete rubis em cabochon, ladeados nas
extremidades por fiadas cravejadas aproximadamente com (240) duzentos e quarenta diamantes de talhe rosa. Fecho de encartar, ladeado por duas
aletas de segurança. Sinais de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,585, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Águia 835 - Marca de garantia da prata do toque 0,835, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
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.
Peso total aprox: 59,9 gr.
Diâm: 5,9 cm (Medida interior)

Base Licitação: 5.000 €

TRAVESSA DE BORDO RECORTADO 739

Em porcelana chinesa da companhia das índias, trabalho de exportação do séc. XVIII. Corpo de formato oval de covo acentuado, decorada sobre
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vidrado em tons de rosa sobre fundo branco, tendo ao centro arranjo floral, ladeado por faixa concêntrica com motivos florais, intercalados por
enrolamentos vegetalistas e volutas. Aba decorada por motivos florais, intercalados por enrolamentos vegetalistas. Reinado de Qianlong. Sinais de
uso e esbeiçadela no bordo do verso.
Dim: 22,5x31,5 cm

Base Licitação: 100 €

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 740

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fustes torneados em forma de balaústre, decorados com caneladuras verticais, decoradas com
concheados estilizados, ladeados por volutas e perolados incisos. Assentes sobre bases repuxadas com a mesma decoração, ornadas com faixas
concêntricas lisas de movimento ondulado com términos em pés de sapata. Fustes encimados ao centro por três braços, sendo dois recortados em
voluta com términos em arandelas recortadas e copos bojudos que servem de apoio às velas.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0833, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 1.414 gr.
Alt: 29 cm
Diâm: 24 cm

Base Licitação: 750 €

RELÓGIO DE CAIXA ALTA 741

Em placa de madeira, folheada a raiz de nogueira com embutidos em madeira de cetim, trabalho alemão do séc. XX. Caixa recortada de formato
arquitectónico, encimada por águia de asas abertas em vulto perfeito em posição de observação com portas frontais envidraçadas, assente sobre
base recortada. Corpo ricamente decorado com embutidos em madeira de cetim com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos
vegetalistas, volutas, frisos concêntricos e aplicações em metal moldado e patinado com enrolamentos vegetalistas, flores estilizadas e caneladuras.
Máquina de movimento mecânico accionada por corda manual com inscrições incisas no verso [FHS - 351-053H - 114 / 60 - Germany]. Mostrador
em papel com numeração árabe a negro, encimado por monture em metal dourado, recortado e vazado, decorado com busto de figura masculina
em relevo, ladeado por enrolamentos vegetalistas. Pêndulo de formato circular em metal dourado com nove varas verticais peroladas e espiraladas,
fixas entre si por travessões, encimado por aplicação recortada e vazada em forma de lira. A funcionar e chave original. Sinais de uso, pequenas
faltas e defeitos no folheado da caixa e máquina a necessitar de fixação interior e de limpeza.
Dim: 206x32,5x62 cm

Base Licitação: 150 €

INTERESSANTE COLECÇÃO DE MOEDAS DA MONARQUIA PORTUGUESA EM
PRATA 742

Colecção constituída por  {SESSENTA E TRÊS MOEDAS}, do século XVII ao início do século XX. Raro conjunto numismático, que passamos a
descrever: [1] - Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. João IV), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC; [3] - Moedas
(Meio Tostão - 50 Reis - D. Pedro II), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG - BC - MBC; [1] - Moeda (3 Vinténs - 60
Reis - D. Pedro II), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MBC; [2] - Moedas (Tostão - 100 Reis - D. Pedro II), em prata,
de 1700, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC; [1] - Moeda (6 Vinténs - 120 Reis - D. Pedro II), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}.
Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (Meio Cruzado - 200 Reis - D. Pedro II), em prata, de 1687, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação:
MBC; [1] - Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. João V), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [2] - Moedas (3
Vinténs - 60 Reis - D. João V), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC - REG; [1] - Moeda (Tostão - 100 Reis - D. João
V), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [3] - Moedas (6 Vinténs - 120 Reis - D. João V), em prata, S/data, do
toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC - REG - MBC; [2] - Moedas (12 Vinténs - 240 Reis - D. João V), em prata, de 1747/1749, do toque
{916,6 ‰}. Estado de conservação: MC - REG; [1] - Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. José I), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de
conservação: MC; [1] - Moeda (6 Vinténs - 120 Reis - D. José I), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC; [1] - Moeda
(12 Vinténs - 240 Reis - D. José I), em prata, de 1767, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [1] - Moeda (Cruzado Novo - 480 Reis -
D. Pedro II), em prata, de 1766, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MBC; [1] - Moeda (Cruzado Novo - 480 Reis - D. Maria I // D. Pedro
III), em prata, de 1782, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MBC; [1] - Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. Maria I), em prata, S/data, do
toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (Cruzado Novo - 480 Reis - D. Maria I), em prata, de 1795, do toque {916,6 ‰}. Estado
de conservação: MBC; [1] - Moeda (75 Reis – Açores - D. Maria I), em prata, de 1795, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC; [1] -
Moeda (300 Reis – Açores - D. Maria I), em prata, de 1794, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MBC; [1] - Moeda (3 Vinténs - 60 Reis -
D. João “Príncipe Regente”), em prata, S/data, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [2] - Moedas (Cruzado Novo - 480 Reis - D.
João “Príncipe Regente”), em prata, de 1814/1816, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MBC; [1] - Moeda (Cruzado Novo - 480 Reis - D.
João VI), em prata, de 1821, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (3 Vinténs - 60 Reis - D. Miguel I), em prata, S/data, do
toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [1] - Moeda (Cruzado Novo - 480 Reis - D. Maria II), em prata, de 1835, do toque {916,6 ‰}.
Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (Tostão - 100 Reis - D. Maria II), em prata, de 1853, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC;
[2] - Moedas (5 Tostões - 500 Reis - D. Maria II), em prata, de 1846/1847, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (Meio
Tostão - 50 Reis - D. Pedro V), em prata, de 1861, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [5] - Moedas (5 Tostões - 500 Reis - D. Pedro
V), em prata, de 1855/1856/1857/1858/1859, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: MC - BC; [1] - Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. Luís I),
em prata, de 1876, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (Tostão - 100 Reis - D. Luís I), em prata, de 1879, do toque
{916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (2 Tostões - 200 Reis - D. Luís I), em prata, de 1886, do toque {916,6 ‰}. Estado de
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conservação: BC; [2] - Moedas (5 Tostões - 500 Reis - D. Luís I), em prata, de 1864/1865, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: REG; [1] -
Moeda (Meio Tostão - 50 Reis - D. Carlos I), em prata, de 1893, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (Tostão - 100 Reis -
D. Carlos I), em prata, de 1893, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC; [1] - Moeda (2 Tostões - 200 Reis - D. Carlos I), em prata, de
1892, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (2 Tostões - 200 Reis - D. Carlos I Rei e Amélia Rainha // IV Centenário da
Descoberta do Caminho Marítimo para a India), em prata, de 1898, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC; [2] - Moedas (5 Tostões -
500 Reis - D. Carlos I), em prata, de 1891/1901, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BC - BMC; [1] - Moeda (5 Tostões - 500 Reis - D.
Carlos I Rei e Amélia Rainha // IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a India), em prata, de 1898, do toque {916,6 ‰}.
Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (1.000 Reis - 10 Tostões - D. Carlos I Rei e Amélia Rainha // IV Centenário da Descoberta do
Caminho Marítimo para a India), em prata, de 1898, do toque {916,6 ‰}. Estado de conservação: BMC; [2] - Moedas (Tostão - 100 Reis - D.
Manuel II), em prata, de 1909/1910, do toque {835 ‰}. Estado de conservação: REG - BMC; [1] - Moeda (2 Tostões - 200 Reis - D. Manuel II), em
prata, de 1909, do toque {835 ‰}. Estado de conservação: REG; [2] - Moedas (5 Tostões - 500 Reis - D. Manuel II), em prata, de 1908/1909, do
toque {835 ‰}. Estado de conservação: REG - BMC; [1] - Moeda (5 Tostões - 500 Reis - D. Manuel II // Marques de Pombal), em prata, de 1910,
do toque {835 ‰}. Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (5 Tostões - 500 Reis - D. Manuel II // Guerra Peninsular), em prata, de 1910, do
toque {835 ‰}. Estado de conservação: BMC; [1] - Moeda (1.000 Reis - 10 Tostões - D. Manuel II // Guerra Peninsular), em prata, de 1910, do
toque {835 ‰}. Estado de conservação: BMC. Exemplares em separadores plastificados, inseridos em álbum original da numismática. Sinais de uso.
Peso total aproximado: 466,8 gr.
Nota: O estado de conservação que atribuímos às moedas não é vinculativo, cabendo aos interessados compradores a verificação das mesmas.

Base Licitação: 400 €

PAR DE BRINCOS 743

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpos
batidos e recortados em voluta de movimento convexo, decorados por frisos transversais em ouro branco e fiadas cravejadas no seu total com (24)
vinte e quatro 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985. Contraste: Cabeça de Galo -
Marca aplicada nos artefactos incrustados de pedras preciosas ou pérolas, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 13,7 gr.
Dim: 2x0,9 cm

Base Licitação: 900 €

TAPETE PERSA 744

Em fio de lã de fabrico manual, trabalho oriental do séc. XX. Corpo de formato rectangular ao baixo, decorado em tons de vermelho, azul, laranja,
negro e cinza com enrolamentos vegetalistas e volutas estilizadas, ladeadas por frisos concêntricos e faixas com motivos florais, enrolamentos
vegetalistas e volutas, formando um padrão repetitivo. Sinais de uso.
Dim: 205x295 cm

Base Licitação: 250 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 745

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fundo parcialmente liso de covo acentuado, decorado por faixa concêntrica recortada com enrolamentos
vegetalistas gravados sobre fundo batido, ladeados por volutas. Orla moldurada com caneladuras transversais convexas. Aba recortada, decorada
por motivos florais em relevo, enrolamentos vegetalistas e volutas com términos em enrolamento, assente sobre pés recortados e vazados com
términos em enrolamento. 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: 2.039,8 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 50 cm

Base Licitação: 800 €

PAR DE JARRAS 746

Em vidro moldado em tons de azul, trabalhos europeus do séc. XIX-XX. Corpos bojudos, decoradas frontalmente com arranjos florais, assentes
sobre bases repuxadas de formato oval. Pintadas à mão. Sinais de uso.
Alt: 33,5 cm

Base Licitação: 100 €
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ALFINETE DE LAPELA 747

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Corpo transversal,
percorrido por finas caneladuras, cravejadas nas extremidades por (4) quatro diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,01 (ct) cada,
encimado por folhas de acanto e flores em relevo, cravejadas ao centro por (14) catorze diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct)
cada, ladeadas por ramagens estilizadas e caneladura verticais tubulares, cravejadas ao centro por (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 do toque 0,800, usada na contrastaria do Porto desde 1985 e inscrição incisa “Topázio”.
Peso total aprox: 15,9 gr.
Dim: 1,7x5,4 cm

Base Licitação: 1.000 €

GARRAFA REGIONAL “VARINA” 748

Em porcelana moldada e relevada da fábrica da Vista Alegre, trabalho do séc. XX. Garrafa Regional Nº 2 de Edição Especial do ano 1994. A figura
está representada de pé em vulto perfeito com ambas as mãos sobre o peito. Traja saia comprida rodada sobreposta por avental, deixando antever
os seus pés. Camisa decorada com motivos florais, lenço e chapéu sobre a cabeça, brincos e cruz sobre o peito. Decoração vidrada e policroma em
vários tons sobre fundo branco com inscrições a negro [Vinhos do Porto - Bandeira], pintada á mão. Marca por carimbo na base. Sinais de uso.
Marca Nº 31 em uso 1922-1947.
Alt: 27,5 cm

Base Licitação: 120 €

TABULEIRO 749

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX, Corpo parcialmente liso de formato rectangular, decorado no bordo por friso concêntrico de gordões.
Sinais de uso.
Contraste: Águia 916 (1º Título) - Marca de garantia da prata do toque 0,916, usada na contrastaria do Porto de 1938-1984.
Peso aprox: 2.124 gr.
Dim: 35,5x50,5 cm

Base Licitação: 950 €

MESA DE SALA DE JANTAR DE SEIS PERNAS 750

Em madeira de vinhático maciço com partes torneadas e molduradas, trabalho português do séc. XIX-XX. Tampo de formato oval decorado por
rebaixe, assente sobre seis pernas torneadas em forma de balaústre com términos em rodízios e duas tábuas de aumento. Sinais de uso, uma das
rodas omissas, manchas e a necessitar de enceramento.
Dim: 71,5x150x103 cm (Fechada)
Dim 71,5x228x103 cm (Aberta)

Base Licitação: 250 €

ANEL DE SENHORA 751

Em ouro amarelo e branco contrastado (19,2 K), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX-XXI. Aro liso,
encimado por caneladuras tubulares em relevo, cravejadas no seu total com (140) cento e 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, usada na contrastaria de Lisboa desde 1985.
Peso total aprox: 14,5 gr.
Med: 15

Base Licitação: 1.000 €

JARRA ALUZIVA AO SANTO ANTÓNIO 752

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 de formato bojudo, decorado por cartela recortada, tendo ao centro e em relevo o “Santo António com o Menino Jesus”, ladeado
por enrolamentos vegetalistas, volutas, concheados e faixa recortada com inscrição “Stº António de Lisboa”. Decoração policroma em vários tons
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sobre fundo verde. Marca e numeração incisa na base. Sinais de uso e pequenas esbeiçadelas no vidrado do bordo.
Alt: 27,5 cm

Base Licitação: 200 €

TABULEIRO DE GRADINHA 753

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Fundo liso de formato oval. Gradinha recortada, vazada e serrilhada, decorada com elos verticais,
interligados entre si, formando um desenho geométrico repetitivo. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta, decoradas por círculos interligados
entre si. Sinais de uso.
Contraste: Lisboa Coroa - Fernando Moitinho de Almeida - L- 35 do toque mínimo de 0,750. Contraste do ensaiador de Lisboa - José Joaquim da
Costa, registado em 1804-02-27 e usado até 1810. Marca de Ourives de Lisboa, L-378, atribuível a João Ramos Ortiz com registo em 1810-02-12,
mas já citada em 1809, conhecida com contrastes L-35, L-36, L-37, L-38, etc.
Peso aprox: 1.101,6 gr.
Dim: 5x26,5x37 cm

Base Licitação: 1.000 €

CÓMODA ESTILO IMPÉRIO 754

Em madeira de pau-óleo com partes maciças e chapeadas com molduras e escudetes em madeira de pau-santo, trabalho português do séc. XIX.
Tampo liso de formato rectangular, percorrido por molduras boleadas e em esquadria em madeira de pau-santo, assente sobre caixa de linhas
direitas, constituída por três gavetas superiores e três gavetões inferiores com molduras em pau-santo, ladeados por colunas torneadas, assentes
sobre base recortada com término em pés torneados. Sinais de uso, restauros antigos e pequenas faltas e defeitos.
Dim: 108,5x134,5x64,5 cm

Base Licitação: 300 €

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES 755

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Fustes cónicos invertidos em forma de balaústre, decorados com caneladuras verticais em relevo de
movimento convexo. Assentes sobre bases repuxadas com a mesma decoração com términos em pés zoomórficos. Fustes encimados ao centro por
cinco braços amovíveis, sendo quatro recortados em voluta com términos em arandelas e copos bojudos que servem de apoio às velas, sendo os
centrais encimados por carrapetas. Sinais de uso.
Contraste: Águia 833 - Marca de garantia da prata do toque 0833, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 2.992,5 gr.
Alt: 48 cm
Diâm: 35,5 cm

Base Licitação: 1.600 €

MENINO JESUS 756

Escultura em madeira entalhada e pintada, trabalho português do séc. XVIII-XIX. A figura está representada sentada de pernas cruzadas em vulto
perfeito com a mão direita entreaberta erguida para o céu e o braço direito parcialmente flectido. Rosto de traços bem demarcados de expressão
graciosa com cabelos finamente esculpidos em finas estrias, resultando em ondas e caracóis movimentados. Escultura assente sobre base cónica
em madeira de castanho maciço, torneada, entalha, pintada e dourada, decorada com ramagens sobrepostas entre si, ladeada na base por faixa
concêntrica perolada, intercalada por volutas e enrolamentos. Sinais de uso, falta de dedos em ambas as mãos do Menino Jesus e base com
pequenas faltas, defeitos, desgastes no ouro e na policromia.
Alt: 38 cm (Menino Jesus)
Dim: 17x37 cm (Base)
Dim: 47 cm (Altura total do menino jesus assente sobre a base)

Base Licitação: 200 €

ANEL DE SENHORA 757

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, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
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Lisboa desde 1985. 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.
Peso total aprox: 10,8 gr.
Med: 20

Base Licitação: 1.200 €

ADELINO ÂNGELO (1931) 758

“PAISAGEM CAMPESTRE” – Óleo sobre platex, com vista de riacho, vegetação e arvoredo exuberante. Obra assinada e datada no canto inferior
direito [79 / A. Ângelo]. Bela composição campestre cheia de luz e cor, tão característico do Mestre Adelino Ângelo. Pintura com leves defeitos nos
cantos da placa, apresentando pequenas falhas na superfície pictórica, com mais incidência na parte inferior esquerda e canto. Trabalho
emoldurado. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág.108].
Dim: 47,8x59,9 cm (Óleo)
Dim: 69,5x81,5 cm (Moldura)

Base Licitação: 350 €

TABULEIRO DE GRADINHA 759

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XX. Corpo liso de formato rectangular, assente sobre pés zoomórficos. Gradinha recortada, vazada e
serrilhada, decorada com motivos geométricos estilizados, formando um desenho repetitivo. 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: 1.875,6 gr.
Dim: 4,7x31x46,2

Base Licitação: 1.000 €

ORATÓRIO COM JESUS CRISTO CRUCIFICADO E DUAS IMAGENS DE CALVÁRIO 760

“ORATÓRIO” – Em madeira maciça de castanho, entalhada e patinada a negro, trabalho português do séc. XIX-XX. Corpo encimado por cúpula
com caneladuras verticais recortadas de movimento côncavo e convexo, ladeadas por grade recortada e vazada, constituído por porta central e
laterais envidraçados, ladeados por quatro colunas torneadas e estriadas. Corpo decorado com aplicações entalhadas de medalhões florais,
enrolamentos vegetalistas e pináculos, assente sobre base recortada e moldurada. Interior forrado a papel. Sinais de uso e pequenas faltas e
defeitos.
Dim: 157x81x37 cm
“JESUS CRISTO CRUCIFICADO” – Escultura em madeira entalhada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está
representada morta e crucificada com a cabeça pendente sobre o lado direito com barba e longos cabelos ondulados, caindo em madeixas soltas
sobre os ombros e pés sobrepostos. Cendal esvoaçante e pinturas realistas das chagas das feridas. Escultura aplicada em cruz de madeira maciça,
pintada a negro e dourada, ornada com resplendor flamejante e terminais entalhados, recortados, vazados e dourados, assente sobre base
entalhada, ornada com caneladuras verticais e folhas de acanto a ouro com términos em pés zoomórficos. Sinais de uso, escultura com pequenos
defeitos na policromia e cruz com faltas, defeitos e restauros antigos.
Dim: 30x22,8 cm (Jesus cristo)
Dim: 99,5x42,5 cm (Cruz)
“SANTA MARIA MADALENA” – Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com a cabeça ligeiramente pendente para trás com os braços entreabertos. Enverga túnica comprida cingida á
cintura, decorada com motivos florais e enrolamentos vegetalistas a ouro sobre fundo roxo, notando-se um ligeiro avanço da perna direita, deixando
antever os seus pés. Enverga manto comprido sobre a cabeça, decorado com enrolamentos vegetalistas e estrelas estilizadas a ouro sobre fundo
em tons de azul, caindo em pregueados harmoniosamente elaborados, assente sobre base moldurada, facetada e marmoreada. Escultura assente
sobre peanha recortada, vazada, moldurada, entalhada e brunida a ouro, decorada com folhas de acanto e perolados com término em pés de
bolacha. Sinais de uso, faltas e defeitos nos dedos de ambas as mãos e na policromia do estofo.
Alt: 29,5 cm (Escultura)
Dim: 40,5 cm (Altura total da escultura com a respectiva peanha)
“SÃO JOÃO EVANGELISTA” – Escultura em madeira entalhada, estofada, pintada e dourada, trabalho português do séc. XIX-XX. A figura está
representada de pé em vulto perfeito com movimento de braços expressivos e de rosto com expressão de adoração. Enverga túnica comprida,
decorada com enrolamentos vegetalistas e volutas a ouro sobre fundo em tons de verde, deixando antever os seus pés. Manto esvoaçante pelas
costas com ponta pendente sobre o seu braço esquerdo, decorado com enrolamentos vegetalistas, motivos florais e volutas a ouro sobre fundo em
tons de vermelho, assente sobre base moldurada, facetada e marmoreada. Escultura assente sobre peanha recortada, vazada, moldurada,
entalhada e brunida a ouro, decorada com folhas de acanto e perolados com término em pés de bolacha. Sinais de uso e pequenos defeitos na
policromia do estofo.
Alt: 29 cm (Escultura)
Dim: 40 cm (Altura total da escultura com a respectiva peanha)

Base Licitação: 400 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22050
https://serralvesantiguidades.com/lote/22425
https://serralvesantiguidades.com/lote/21999
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SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 761

Em prata portuguesa, trabalhos do séc. XX. Corpos bojudos, decorados por enrolamentos vegetalistas e volutas gravadas, intercaladas por
caneladuras verticais lisas de movimento côncavo, assentes sobre bases circulares molduradas. Tampas repuxadas com a mesma decoração com
pomos torneados em forma de pináculos. Pegas laterais recortadas e vazadas em voluta com isoladores em matéria sintética e bicos em colo de
cisne. 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: 2.592,9 gr.
Alt: 22,5 cm (Cafeteira)
Alt: 20,5 cm (Bule de chá)
Alt: 17 cm (Açucareiro)
Alt: 14 cm

Base Licitação: 1.300 €

“LENHADOR” 762

Escultura de grande gestualismo e pormenor em bronze moldado e patinado, trabalho possivelmente francês do séc. XX. A figura está representada
reclinada para a frente, apoiada sobre a sua perna esquerda, agarrando com ambas as mãos as cordas que estão apoiadas sobre o dorso em
posição de puxar um tronco de árvore. Apresenta-se parcialmente desnudo de boa anatomia e de porte atlético, assente sobre base de formato
rectangular ao baixo em forma de encosta. Sinais de uso e uma das cordas partidas acima da cintura e outra com restauros antigos.
Dim: 40,5x23x62 cm

Base Licitação: 350 €

ANEL DE SENHORA 763

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 e recortado em [V], decorado em ambos os lados com padrão geométrico, cravejados no seu total com (16) dezasseis diamantes
em talhe de baguete, ladeados por (14) catorze diamantes em talhe de brilhante, tendo (12) doze cerca de 0,05 (ct) cada e os (2) dois centrais cerca
de 0,20 (ct) cada. Mesa de formato quadrangular, encimada por faixas em dégradé facetadas de movimento oitavado, cravejadas com (40) quarenta
diamantes em talhe de baguete e (20) vinte diamantes em talhe de brilhante com cerca de 0,02 (ct) cada com término em safira de talhe oval. Sinais
de uso.
Contraste: Andorinha em voo - Marca de garantia do ouro do toque de 0,750, aplicada em artefactos para exportação, usada na contrastaria de
Lisboa desde 1985. 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.
Peso total aprox: 16,3 gr.
Med: 22

Base Licitação: 1.600 €

MIGUEL LEVY LIMA (1957) 764

“MERCADO” – Óleo sobre tela, representando paisagem com tendas e casarios, com peças expostas no chão e figuras femininas e masculinas em
cenas do quotidiano. Obra assinada e datada no canto inferior esquerdo [Miguel Levy Lima - 81 // P. Cópia]. Moldura com placa frontal em latão
com inscrições a negro [Mercado de Carlos Reis // Cópia executada por Miguel Levy Lima]. Trabalho emoldurado. Sinais de uso e moldura com
ínfimos defeitos.
Dim: 100x80 cm (Óleo)
Dim: 119,5x99,7 cm (Moldura)

Base Licitação: 350 €

CONTADOR COM TREMPE ESTILO D. JOÃO V 765

Em madeira de castanho maciço, entalhado e patinado, trabalho português do séc. XX. Caixa de formato rectangular ao baixo, encimada por cornija
entalhada com enrolamentos vegetalistas, intercalados por folhas de acanto, constituída por oito gavetas, simulando doze, ornadas com volutas
entalhadas e enrolamentos vegetalistas. Laterais com a mesma decoração com ferragens recortadas e vazadas, decoradas com medalhão e
mascarão em relevo, ladeados por enrolamentos vegetalistas com pegas recortadas em voluta. Contador assente sobre trempe recortada e
parcialmente vazada, decorada com concheados e enrolamentos entalhados, assente sobre pernas de boa curvatura, interligadas por montantes
recortados em forma de (X) com términos em pés de garra sobre bola. Ferragens das gavetas em metal recortado e patinado.
Sinais de uso, restauros antigos e pequenas faltas e defeitos.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22104
https://serralvesantiguidades.com/lote/22043
https://serralvesantiguidades.com/lote/22123
https://serralvesantiguidades.com/lote/22260
https://serralvesantiguidades.com/lote/22692
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Dim: 140,5x99x50 cm

Base Licitação: 300 €

IMPONENTE RELÓGIO DE MESA 766

Em metal moldado, recortado e patinado, trabalho francês do séc. XX. Corpo de formato arquitectónico, ladeado por enrolamentos vegetalistas e
folhas de acanto com frente e laterais engradados, assente sobre pernas recortadas em voluta, encimadas por folhas com término em base
recortada, ornada frontalmente por florão e pés em enrolamento. Topo encimado por escultura de figura feminina, representando camponesa
sentada em vulto perfeito com um molho de espigas de trigo sobre o colo e braço esquerdo e uma foice com a mão direita. Máquina de movimento
mecânico accionado por corda manual. Mostrador esmaltado em tons de branco com numeração árabe e inscrições a negro. A funcionar e chave
original. Sinais de uso.
Dim: 72,5x30x59 cm

Base Licitação: 500 €

BILHETEIRA DE BORDO RECORTADO 767

Em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX. Corpo de formato circular de covo acentuado, decorado por faixas concêntricas em dégradé lisas e
guilhochadas, assente sobre pés recortados e vazados, decorados com enrolamentos vegetalistas e volutas. Bordo recortado, decorado por faixa
concêntrica com motivos de arranjos florais em relevo, intercalados por enrolamentos vegetalistas e volutas. Sinais de uso.
Contraste: Porto Coroa. Vidal Nº 110 - Marca do mesmo contraste, registada em 1867 em substituição das três antecedentes, marcas Nº 109 - 108 e
107 - Marca da prata do contraste do Porto, José de Almeida Brandão Aguiar Penetra, registada em 1861. Marca de Ourives do Porto - Vidal Nº
1230 da segunda metade do séc. XIX.
Peso aprox: 1.517,6 gr.
Alt: 5 cm
Diâm: 38 cm

Base Licitação: 1.400 €

CÓMODA D. MARIA 768

Em madeira de pau-santo maciço com embutidos em madeira de cetim, trabalho português do séc. XIX. Tampo liso de formato rectangular, ornado
por molduras em esquadria que acompanham as linhas da caixa, constituída por três gavetas superiores, sendo a central de dimensões mais
reduzidas e três gavetões inferiores, decorados com embutidos em madeira de cetim, escudetes e puxadores torneados, assente sobre pés
recortados. Boa patine e bonita vergada de madeira. Sinais de uso, restauros antigos, fissuras nas laterais, pequenos defeitos e a necessitar de
restauro.
Dim: 100x124,2x56 cm

Base Licitação: 900 €

EDUARDO VIANA (1881-1967)  769

“TRECHO DE JARDIM” – Desenho a grafite sobre papel, com vista de arvoredo exuberante e figura feminina sentada em banco de jardim. Obra
assinada no canto inferior esquerdo [E. Viana]. Raríssimo trabalho, pois poucos desenhos aparecem no mercado de arte portuguesa, deste notável
pintor Eduardo Afonso Viana. Trabalho emoldurado, mas a necessitar de uma bela montagem completa (Moldura e passe-partout).
Dim: 13,5x11,8 cm
Dim: 37,5x29,8 cm
Nota: Eduardo Afonso Viana - Pintor contemporâneo, nasceu em Lisboa a 28 de Novembro de 1881 e faleceu em Lisboa em 1967. Eduardo Viana é
o mais velho de um grupo de pintores, que marcaram a primeira geração moderna portuguesa: Viana, Amadeo, Santa Rita e Almada. Em Lisboa
frequentou a Academia de Belas Artes entre 1896 e 1905 sendo discípulo de, entre outros, Veloso Salgado. Viveu por longos períodos no
estrangeiro (nomeadamente em Paris e Bruxelas entre 1905-1915 e 1925-1940) de onde foi forçado a regressar em consequência das I e II Guerra.
Foi por diversas vezes premiado ao longo da sua vasta carreira: o prémio Columbano por duas vezes (1941 e 1947); o Grande Prémio de Pintura na
Exposição de Artes Plásticas promovida em Lisboa pela Fundação Gulbenkian (1956); o Prémio Nacional de Pintura (1967); e o Grande Prémio
Museus e Colecções. Encontra-se representado em vários museus: Museu do Chiado em Lisboa; Soares dos Reis, no Porto; Grão Vasco (Viseu),
José Malhoa (Caldas da Rainha), Fundação Abel Lacerda (Caramulo), e no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, Lisboa. A maior parte
da sua obra encontra-se dispersa em colecções particulares. Ref. Biog. E. Benezit Dictionnaire des Peinters, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs.
Vol. 14 [pág. 201] // Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. [pág. 343-344] // Michael Tannock. [pág.181-182], com cinco trabalhos
reproduzidos a cores e um a negro. [Estampa Nº 13, 134 á 137].

Base Licitação: 500 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22075
https://serralvesantiguidades.com/lote/22187
https://serralvesantiguidades.com/lote/21841
https://serralvesantiguidades.com/lote/22861
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TRAVESSA OITAVADA 770

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 sobre vidrado com ricos esmaltes em tons de roxo, castanho, verde, “rouge de fer” da família rosa, tendo ao centro jarra
bojuda com arranjo floral, ladeado por flores soltas e faixa concêntrica estilizada de movimento ondulado. Aba decorada com arranjos florais,
intercalados por canas de bambu com término em faixa concêntrica com padrão geométrico. Reinado de Qianlong. Sinais de uso e ínfimas
esbeiçadelas no vidrado do verso do bordo.
Dim: 24,5x33,1 cm

Base Licitação: 150 €

ESCRIVANINHA COM ALÇADO 771

Em madeira ebanizada a negro com embutidos em osso, trabalho italiano do séc. XIX-XX. Escrivaninha de formato rectangular ao alto, encimada
por alçado de topo recortado com duas sessões com quatro gavetas. Tampa frontal de movimento ascendente e descendente, forrado a veludo em
tons de bordeaux, deixando a descoberto a fábrica, constituída por três gavetas. Cintura de linhas direitas com uma gaveta frontal, assente sobre
pernas torneadas, ornadas com caneladuras verticais entalhadas, unidas entre si por montantes recortados com término em pés torneados.
Decoração ebanizada a negro com filetes e embutidos em osso com motivos de arranjos florais, ladeados por enrolamentos vegetalistas e volutas.
Puxadores torneados em osso, decorados por faixas concêntricas em dégradé. Sinais de uso e puxador de uma gaveta superior omisso.
Dim: 133x94x47,5 cm (Fechada)
Dim: 133x94x69 cm (Aberta)

Base Licitação: 400 €

CRUZ 772

Em ouro amarelo contrastado (19,2k), com as respectivas marcas de garantia do toque 0,800, trabalho português do séc. XX. A figura está
representada crucificada, tendo a seus pés a Nossa Senhora em vulto perfeito com as mãos postas em oração. Esculturas aplicadas sobre cruz
recortada, ricamente decorada por resplendor flamejante com terminais recortados e vazados, decorados com volutas e enrolamentos vegetalistas,
encimada no topo por legenda recortada com inscrição em relevo [I.N.R.I] com término em argola de suspensão. Sinais de uso.
Contraste: Cabeça de Tigre (II) - Marca de garantia aproximada do ouro do toque 0,800, usada na delegação da contrastaria do Porto em Gondomar
de 1900 a 1913.
Peso aprox: 26,8 gr.
Dim: 9,8x6,7 cm (Cruz)
Dim: 10,8 cm (Altura total com a argola de suspensão)

Base Licitação: 1.500 €

PALITEIRO “JOSÉ REDONDO” 773

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.
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.
Marca 22 – 1881-1921.
Alt: 10,5 cm

Base Licitação: 120 €

CORDÃO COM PENDENTE “ LIBRA VICTORIA” 774

Em ouro amarelo português (19,2 k) e ouro amarelo inglês (22k), com desgastes acentuados nas marcas de garantia do toque 0,800 (cordão) e
toque 0,916 (libra), trabalho do séc. XIX-XX. Cordão constituído por elos interligados entre si com término em argola. Pendente libra, de formato
circular, com armação encordoada e soldada na parte superior, com termino em argola de suspensão. Sinais de uso e desgastes acentuados nas
marcas de garantia.
Cordão com desgastes acentuados nas marcas de garantia – Ao abrigo do decreto de lei Nº 120/2017/09/15 - Art. 2 Nº 2 - alínea C.
Libra em ouro [VICTORIA. D: G: BRITANNIAR: REG: F: D: 1885] – Do toque de garantia numismático 916,6 ‰.
Compr: 218 cm
Peso total aproximado do cordão e pendente – 61,8 gr.

Base Licitação: 1.860 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22381
https://serralvesantiguidades.com/lote/22680
https://serralvesantiguidades.com/lote/22125
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PAR DE JARRÕES 775

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 €

ADELINO ÂNGELO (1931) 776

“ACAMPAMENTO” – Óleo sobre tela, colada sobre platex, representando este belo trecho de costumes da etnia cigana, com figuras femininas em
cenas do quotidiano, ladeadas por barracas e arvoredo exuberante. Obra assinada e datada no canto superior esquerdo [Adel. Ângelo // 81].
Interessante trecho do Mestre Adelino Ângelo, numa mágica paleta luminosa e de intensas tonalidades, considerado por vários críticos de arte o
maior intérprete da vida cigana a nível mundial. Trabalho emoldurado. Ref. Biog.Michael Tannock. [pág.108].
Dim: 59,5x47,5 cm (Óleo)
Dim: 80x68 cm (Moldura)

Base Licitação: 500 €

FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS 777

Em prata portuguesa, trabalho do séc. 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 para peixe, doze (12) facas para peixe, doze (12) garfos para
sobremesa, doze (12) facas para sobremesa, doze (12) colheres para sobremesa, doze (12) garfos para bolo, doze (12) colheres de chá, uma (1)
concha de açúcar, doze (12) colheres de café, uma (1) concha de açúcar, uma (1) concha para sopa, uma (1) colher para arroz, uma (1) colher para
doce, uma (1) colher para molheira, uma (1) colher de refresco, uma (1) faca para manteiga, uma (1) faca para queijo, duas (2) colheres para salada,
uma (1) espátula para bolo, uma (1) colher para doce, um (1) trinchante para peixe e um (1) garfo trinchante de carne. Cabos parcialmente lisos com
decoração dita de “Caninhas” nas extremidades das pegas. Faqueiro constituído no seu total por cento e quarenta e oito (148) peças,
comercializado pela Ourivesaria Coutinho Ld.ª - Rua das Flores 185 - 189 - Porto. Sinais de uso e em bom estado de conservação.
Nota: Faca do trinchante de carne omissa.
Contraste: Águia 835 - Marca de garantia do toque 0,835, usada na contrastaria do Porto desde 1985.
Peso aprox: 6.052,4 gr.
Dim: 19 cm (Garfo de carne)
Dim: 23 cm (Faca de carne)
Dim: 18,5 cm (Colher de sopa)
Dim: 16 cm (Garfo de sobremesa)
Dim: 19,5 cm (Faca de sobremesa)
Dim: 26 cm (Concha para sopa)
Dim: 29,5 cm (Colher para arroz)

Base Licitação: 2.500 €

PAR DE JARRÕES DE BORDO RECORTADO COM PEANHAS 778

“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: 300 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21919
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QUATRO MOEDAS EM OURO DE (100 ESCUDOS) 779

OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES ? SÉRIE II «A CONQUISTA DO ATLÂNTICO» 1989 • 1990
{ILHAS CANÁRIAS • 1336-1479} – Moeda em ouro, comemorativa dos 550 anos do povoamento das ilhas dos Açores, cunhada na versão «Prova
numismática-proof». Valor facial - 100 escudos. Data cunhagem: 1989. Autor: Sousa Machado.
{MADEIRA – PORTO SANTO • 1420-1419} – Moeda em ouro, comemorativa dos 550 anos do povoamento das ilhas dos Açores, cunhada na
versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 100 escudos. Data cunhagem: 1989. Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco.
{ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES • 1427-1439-1452} – Moeda em ouro, comemorativa dos 550 anos do povoamento das ilhas dos Açores, cunhada
na versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 100 escudos. Data cunhagem: 1990. Autor: António Marinho.
{NAVEGAÇÃO ASTRONÓMICA • 1455-1485} – Moeda em ouro, comemorativa dos 550 anos do povoamento das ilhas dos Açores, cunhada na
versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 100 escudos. Data cunhagem: 1990. Autor: Paulo Guilherme d? Eça Leal.
Exemplares em caixa original da Imprensa Nacional • Casa da Moeda, de formato rectangular ao baixo em tons de azul-escuro. Interior forrado a
pano veludado de tons azul, com quatro compartimentos circulares em baixo relevo para aplicação das moedas. Moedas inseridas em caixas
originais de formato circular em acrílico translúcido. Acompanha esta colecção numismática o certificado de garantia • Nº 0001334, com texto em
português e inglês.
Metal: Ouro proof
Formato: Circular
Bordos: Serrilhados
Estado: Soberbas
Diâmetros: 34 mm
Toque: 916,6 ‰
Peso: 24 gr.
Peso total aprox: 96 gr.

Base Licitação: 2.500 €

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO 780

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, 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 €

ALBERTO DE SOUSA (PORTO) – SÉC. XIX-XX 781

“TRECHO MINHOTO” – Óleo sobre tela de consideráveis dimensões, representando em primeiro plano, três camponesas sobre encosta em cenas
de lavoura. Em segundo plano, vista de terrenos agrícolas com plantações, igreja, o rio Minho e zona montanhosa. Obra assinada e datada no canto
inferior esquerdo [Alberto Sousa (Porto) • 1936]. Bela e interessante obra, documento apreciável neste belo trecho do Minho, aonde se vê estas
figuras femininas, inseridas nesta paisagem fértil em agricultura, numa mágica paleta cheia de luz e cor, tão característico do Alberto de Sousa,
notando-se a influência do seu mestre, Joaquim Lopes. Pintura bem conservada e a necessitar de ligeira limpeza. Trabalho emoldurado.
Dim: 92,5x72,5 cm (Óleo)
Dim: 116x95,5 cm (Moldura)
Nota: Alberto de Sousa – Pintor, desenhador e médico Portuense. Frequentou o curso de pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Foi
discípulo de Joaquim Vitorino Ribeiro, Marques de Oliveira e Joaquim Lopes. O Dr. Alberto de Sousa (do Porto), distinguiu-se como paisagista, mas
especialmente em trechos citadinos. As suas obras, sempre muito figurativas, com um equilíbrio colorista, apresentam uma impressionante
luminosidade e harmonia.
(Obs.) - Na Ilustração Moderna. {3º vol} 5.º- 6.º- 7.º Ano. 1930-1931-1932, [págs. Nº 206 / 207], vem um extenso texto de duas páginas ilustradas
com algumas obras que apresentou na exposição dos salões da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto.

Base Licitação: 1.750 €

QUATRO MOEDAS EM OURO DE (200 ESCUDOS) 782

https://serralvesantiguidades.com/lote/22069
https://serralvesantiguidades.com/lote/22178
https://serralvesantiguidades.com/lote/22933
https://serralvesantiguidades.com/lote/22068
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OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES ? SÉRIE III «A DESCOBERTA DA AMÉRICA» 1991 • 1992
{NAVEGAÇÃO PARA O OCIDENTE • 1476-1485} – Moeda em ouro, comemorativa dos 500 anos do descobrimento europeu da América, cunhada
na versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1991. Autor: Paulo Guilherme d? Eça Leal.
{COLOMBO E PORTUGAL • 1452-1486} – Moeda em ouro, comemorativa dos 500 anos do descobrimento europeu da América, cunhada na
versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1991. Autor: António Marinho.
{O NOVO MUNDO AMÉRICA • 1492} – Moeda em ouro, comemorativa dos 500 anos do descobrimento europeu da América, cunhada na versão
«Prova numismática-proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1992. Autor: Raul de Sousa Machado.
{A DESCOBERTA DA CALIFÓRNIA • 1542} – Moeda em ouro, comemorativa dos 500 anos do descobrimento europeu da América, cunhada na
versão «Prova numismática-proof». Valor facial - 200 escudos. Data cunhagem: 1992. Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco.
Exemplares em caixa original da Imprensa Nacional • Casa da Moeda, de formato rectangular ao baixo em tons de azul-escuro. Interior forrado a
pano veludado de tons azul, com quatro compartimentos circulares em baixo relevo para aplicação das moedas. Moedas inseridas em caixas
originais de formato circular em acrílico translúcido. Acompanha esta colecção numismática o certificado de garantia • Nº 0000697, com texto em
português e inglês.
Metal: Ouro proof
Formato: Circular
Bordos: Serrilhados
Estado: Soberbas
Diâmetros: 36 mm
Toque: 916,6 ‰
Peso: 27,2 gr.
Peso total aprox: 108,8 gr.

Base Licitação: 2.750 €
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MAIOR (VISCONDE DE VILLA) – O DOURO ILUSTRADO 783

Instituto do Vinho do Porto / Banco de Fomento  e Exterior/ Imprensa Nacional -Casa da Moeda. Lisboa.1990. In- {4º} ou oblongo de XIX-226-VI
páginas, [25] estampas e [2] mapas desdobráveis. E. Edição fac-similada da primeira edição impressa em 1876. Ilustrada com 25 estampas em
folhas extra texto, representando aspectos do Douro. Os mapas desdobráveis, vêm acondicionados na contracapa deste volume. Encadernação
editorial de capa rígidas, com dizeres gravados a ouro na lombada e pasta da frente. Exemplar em excelente estado de conservação, com uma
tiragem limitada a 1200 exemplares. ESTIMADO FAC-SIMILE DURIENSE.

Base Licitação: 35 €

CRÓNICA DE LA GUERRA ESPAÑOLA 784

NO APTA PARA IRRECONCILIABLES. Editorial Codex. Buenos Aires - Argentina. 1966-1968. CINCO VOLUMES + {UM VOLUME COM AS 102
CAPAS DE BROCHURA}. In-4º de 588, 488, 488, 498 e 563-I páginas. E. Importante publicação alusivo à guerra civil espanhola, com texto em
espanhol, profusamente ilustrada a preto e branco, intercaladas nas páginas do texto. Belas encadernações de capas rígidas em tons de encarnado,
com cantos e lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco. Exemplares bem conservados. COLECÇÃO COMPLETA.

Base Licitação: 25 €

COSTA (SOUSA) – A MULHER 785

NO AMOR, NA BELEZA, NA ARTE, NA RELIGIÃO, NA POLÍTICA. Edições Europa. Lisboa. [1940]. In-fólio de 476-IV págs. E. Edição de luxo,
primorosamente impressa sobre excelente papel e documentada com centenas de belas gravuras, parte das quais a cores, reproduzindo, na sua
maior parte, famosas pinturas expostas em vários museus do mundo. Obra muito estimada e das menos frequentes do autor. Bela encadernação de
capas rígidas, com lombada e cantos em pele, ferros artísticos e frisos a ouro seco na lombada e ambas as pastas. Carminado à cabeça. Exemplar
com alguns picos e manchas de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

CATÁLOGO DA FABRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS 786

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 €

PERES (DAMIÃO) – A GLORIOSA HISTÓRIA DOS MAIS BELOS CASTELOS DE
PORTUGAL 787

Texto do Prof. (...). Ilustrações do pintor Gouvêa Portuense. Portucalense Editora. Porto. 1969. In-fólio de 515-I págs. E. Primeira edição, desta
importante obra do historiador Damião Peres, profusamente ilustrada a cores e a negro, no texto e em separado. Edição luxuosa, impressa em bom
papel encorpado com belos trabalhos de Gouveia Portuense. Bela encadernação em inteira de pele de tons vermelhos, com ferros e gravações
decorativas a ouro na lombada e pastas. Assinada por gravação na pasta de trás «Fersil-Porto». Exemplar com ínfimos picos de oxidação. BOM
EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

GALVÃO (HENRIQUE) – ALBUM COMEMORATIVO DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO
COLONIAL PORTUGUESA 788

PREFÁCIO PELO SENHOR MINISTRO DAS COLONIAS. ILUSTRAÇÕES DE EDUARDO MALTA. Edição da Litografia Nacional. Porto. 1934. In-4º
de 52-II -XIV págs. B. Primeira e única edição, deste importante álbum, com texto em português e francês, de muito cuidada realização gráfica, em
papel encorpado da grande Exposição Colonial Portuguesa, realizada no Palácio de Cristal do Porto e que foi dirigida por Henrique Galvão. Obra
com belas ilustrações a negro e a cores da autoria de Eduardo Malta, todas em folhas à parte. Exemplar com leves picos de oxidação, incluindo as
capas de brochura. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 35 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21877
https://serralvesantiguidades.com/lote/22311
https://serralvesantiguidades.com/lote/22932
https://serralvesantiguidades.com/lote/22842
https://serralvesantiguidades.com/lote/22038
https://serralvesantiguidades.com/lote/22318
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WRIGHT (MARIE ROBINSON) – THE NEW BRAZIL 789

ITS RESOURCES AND ATTRACTIONS • HISTORICAL, DESCRIPTIVE, AND INDUSTRIAL. Philadelphia: Printed and published by George Barrie &
Son. 1901. In-4º gr.de 450 págs. E. Primeira edição, desta obra com texto em inglês da jornalista, escritora e historiadora Marie Robinson Wright.
Importante obra iconográfica, que retracta o Brasil Moderno do inicio do século, profusamente ilustrada, com as mais ricas colecções de fotos da
época a negro nas páginas do texto e em separado. Apresenta diversas cenas do Brasil físico, histórico, urbano, social e cultural, num texto elegante
e muito bem documentado da historiadora e geógrafa americana, especializada no estudo dos estados e nações ibero-americanas. Encadernação
editorial de capas rígidas em tons de vermelho, com ferros e gravações a ouro seco, na lombada e pasta da frente, ligeiramente cansadas. Corte
das folhas brunidas a ouro fino. Miolo bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

CAMÕES (LUIS DE) – RIMAS, AUTOS E CARTAS 790

Sob a direcção literária do Dr. Álvaro Júlio da Costa Pimpão. Nova edição, revista constituindo, com a de «Os Lusíadas», a publicação integral das
obras do imortal Poeta. Obra ilustrada com iluminuras de Joaquim Lopes. Livraria Civilização – Editora. Porto. [Oficinas Gráficas da Companhia
Editora do Minho]. MCMLXXVIII (1978). In-fólio de XXXVIII-494-II págs. E. Edição luxuosa, impressa em bom papel e artisticamente ilustrada a
várias cores com iluminuras, cabeções de enfeite e florões de remate, propositadamente executados pelo mestre Joaquim Lopes para esta edição.
Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas, ricamente decorada a ouro seco, nas pastas e
lombada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 25 €

DINIZ (JÚLIO) – AS PUPILLAS DO SENHOR REITOR 791

CHRONICA DA ALDEIA. Grande edição de luxo com ilustrações de Roque Gameiro. «A Editora». Lisboa. S/d. In-fólio de IV-IV-433-I págs. E. É a
mais bela e muito cuidada edição da obra, executada sobre excelente papel couché, ilustrada com numerosas vinhetas decorativas, letras
capitulares ornadas e magníficas ilustrações de Roque Gameiro, destacando-se destas, trinta lindíssimas aguarelas a cores, tiradas em separado.
Encadernação editorial de capas rígidas em tons de verde, com título dourado na lombada e na pasta da frente, incluindo uma ilustração policroma,
ligeiramente cansada e descorada. Exemplar com o miolo bem conservado, apresentando algumas manchas de oxidação nas folha de vegetal, que
dão protecção às ilustrações coloridas. EDIÇÃO MUITO ESTIMADA E BASTANTE INVULGAR.
Nota: Uma das obras que maior impacto teve no curriculum de ilustrador de Roque Gameiro foi o romance de Júlio Dinis, pseudónimo de Joaquim
Guilherme Gomes Coelho, As Pupilas do Senhor Reitor, publicado em folhetins no Jornal do Porto em 1866. O artista revela neste trabalho,
realizado entre 1904-1905, a extraordinária capacidade de adequar magistralmente as imagens ao texto e de compreender cabalmente a mensagem
do escritor. Não se encontraria ilustrador que melhor expressasse o lirismo que impregna as páginas deste romance. Roque Gameiro descreve
através da representação visual, aliando a vertente estética à literária.

Base Licitação: 60 €

MARTINS (ROCHA) – D. CARLOS 792

HISTÓRIA DO SEU REINADO. Edição do autor, composto e impresso nas oficinas do «ABC». MCMXXVI [1926]. In-fólio de VIII-603-I págs. E. Obra
das mais interessantes e estimadas do autor, numa cuidada edição de grande porte, ilustrada com centenas de gravuras nas páginas do texto e em
folhas à parte, sendo algumas destas em tricromia. Encadernação editorial de capas rígidas em tons de azul, com ferros a ouro na lombada e
pastas. Pasta da frente com as Armas Reais. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação, apresentando um corte na parte inferior das
páginas 193/194 e 295/296, devido à fragilidade do papel e muita das vezes por falta de cuidado do manuseador. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 35 €

SAAVEDRA (MIGUEL DE CERVANTES) – O ENGENHOSO FIDALGO DOM
QUICHOTE DE LA MANCHA 793

TRADUCTORES VISCONDES DE CASTILHO E DE AZEVEDO. COM DESENHOS DE GUSTAVO DORÉ GRAVADOS POR H. PISAN. Porto –
Artes Gráficas. Edição exclusiva para Adriano Ramos Pinto & Irmão, no ano do seu Jubileu {1880 - 1930}. DOIS VOLUMES. In-fólio de 326 e 363-I
págs. E. Edição profusamente ilustrada a preto e branco nas páginas do texto e em folhas à parte. Encadernações editoriais de capas rígidas em
tons de vermelho, com inscrições a ouro nas lombadas e pastas da frente. Exemplares com algumas manchas de oxidação, com muita mais
incidência no segundo volume. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 30 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22312
https://serralvesantiguidades.com/lote/23047
https://serralvesantiguidades.com/lote/22313
https://serralvesantiguidades.com/lote/22039
https://serralvesantiguidades.com/lote/22314
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HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA DO BRASIL 794

EDIÇÃO MONUMENTAL COMEMORATIVA DO PRIMEIRO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. Direcção e coordenação literária de
Carlos Malheiro Dias. Direcção cartográfica do Conselheiro Ernesto de Vasconcelos. Direcção artística de Roque Gameiro. Porto. Litografia
Nacional. MCMXXI-MCMXXIII-MCMXXIV [1921-1923-1924].TRÊS VOLUMES. In-fólio de [12] -CXXXI-275-III, [10] - 462 e [8] - LXIII-395-I págs. E.
Obra valiosa para a história do Brasil e do seu descobrimento. Magnificamente ilustrados a cores e a preto e branco, no texto e em folhas à parte,
com belas gravuras, retractos, mapas desdobráveis, fac-similes, etc. Encadernações de capas rígidas em tons de verde, com ferros e gravações a
ouro seco nas lombadas e pastas. Exemplares com leves manchas de oxidação. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 50 €

LEITÃO (JOAQUIM) – O PALÁCIO DE SÃO BENTO 795

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 a 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 picos e manchas acentuadas de oxidação. Capas de brochura
um pouco cansadas. POR ABRIR.

Base Licitação: 20 €

FOTOGRAFIA DE “ MANUEL D´ARRIAGA” 796

Montagem fotográfica a preto e branco, impressão a gelatina de prata sobre papel, representando o retracto do 1º Presidente eleito da República
Portuguesa de 1911 a 1915, trabalho do início do séc. XX. Trabalho emoldurado com moldura da época em madeira e gesso em tons de branco e
dourado. Moldura com faltas e defeitos.
Dim: 13x8,7 cm (Mancha fotográfica)
Dim: 22,5x17,2 cm (Moldura)

Base Licitação: 5 €

ROTEIROS – {DOIS VOLUMES} 797

ROTEIRO DA RIBEIRA – LIMA. 3.ª Edição. Revista e aumentada. Novos figurantes, Personagens e fantasmas. Livraria Simões Lopes. Edição
Manuel Barreira. Porto. 1959. In-8º de 239-I págs. B. “Ribeira-Lima idêntica em si mesma, há trinta anos, há nove séculos: vai correr mundo a 3.ª
edição deste livrinho. (…). Permaneceu quase inalterável neste bocado de tempo, entre a primeira e a terceira edição do roteiro (1929-1959) ”.
Roteiro profusamente ilustrado a negro nas páginas do texto e em separado, com um mapa desdobrável à parte. Obra com ligeiros traços e
anotações a lápis, feitas por António de Souza-brandão.Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com ínfimos picos de acidez,
com muita mais incidência nas capas de brochura, apresentando a lombada ligeiramente cansada. BELO EXEMPLAR.
ROTEIRO OFICIAL DA CIDADE DO PÔRTO. Livraria Simões Lopes de Domingos Barreira. [Tip. da Emprêsa Aquila. Pôrto. 1933. In-8º peq.de 55-I
págs. E. No fim deste livrinho, encontra-se uma “Planta do Roteiro Oficial da Cidade do Pôrto”, impressa a cores de grandes dimensões em folha
desdobrável. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial, revestida a tela, com dizeres a negro e o Brasão de Armas
da Cidade do Porto na pasta da frente. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando ligeiros cortes nas dobras da planta. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 15 €

FAIANÇA PORTUGUESA DO ATENEU COMERCIAL DO PORTO 798

PORTUGUESE FAIENCE OF THE ATENEU COMERCIAL DO PORTO. Porto. 1997. [Gráfica Maiadouro S. A.]. In-8º ou {oblongo} de 191-I págs. E.
Excelente catálogo com texto em português e inglês, profusamente ilustrado a cores com reproduções de valiosas peças de faiança portuguesa
antiga, colecção enriquecida pela doação feita por Arthur de Sandão, investigador, especialista e coleccionador deste e de outros ramos da arte
portuguesa. Autoria conjunta de Isabel Maria Fernandes, Manuela Ribeiro, Rute Reimão e Rafael Salinas Calado. Fotografias de Teresa Siza e
Francisco Vidinha. Edição com uma tiragem limitada a 1500 exemplares. Encadernação editorial de capas rígidas, revestida a tela de tons
vermelhos, com sobrecapa de protecção ilustrada a cores. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

TORGA (MIGUEL) – VINDIMA 799

https://serralvesantiguidades.com/lote/22315
https://serralvesantiguidades.com/lote/22316
https://serralvesantiguidades.com/lote/22672
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Romance. Coimbra. 1945. «Coimbra Editora, Limitada». In-8º de 266-II págs. E. Primeira edição, desta notável obra em prosa, que tem como
cenário a paisagem duriense. Toda a edição é numerada e rubricada pelo autor, sendo esta obra o número [3385]. Capas de brochura e lombada
com picos e manchas de humidade acentuados. Miolo bem conservado, apresentando ligeiros picos de oxidação nas folhas das guardas. POR
ABRIR.

Base Licitação: 20 €

MONSARAZ (CONDE DE) – OBRAS DO CONDE DE MONSARAZ 800

Lisboa. MCMLVII-MCMLVIII [1957-1958]. TRÊS VOLUMES. In-8º de XXXIV-213-I, 236-VI e 252-V págs. B. Excelente edição definitiva, em bom
papel, publicada sob o patrocínio do “Instituto para a Alta Cultura”. Conjunto de três volumes com as seguintes obras: I VOLUME - «Crepusculares»
e «Catarina de Ataíde». II VOLUME - «Telas Históricas», «Poesias» e «Versos Dispersos» (Século XIX). III VOLUME - «Musa Alentejana», «Lira de
Outono» e «Versos Dispersos» (Século XX). Ilustrados com a fotografia do autor. Exemplares em bom estado de conservação, com caixa de
protecção cartonada.

Base Licitação: 10 €

GUIMARÃES  (SUSANA) – A QUINTA DA COSTA EM CANELAS, VILA NOVA DE
GAIA (1766-1816) 801

Família, Património e Casa. Vila Nova de Gaia. 2006. In-4º peq.de 427-I págs. B. A edição desta obra resulta de uma iniciativa dos Amigos do Solar
Condes de Resende - Confraria Queirosiana. Teve a participação do Instituto de História Moderna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Foi integrada no conjunto de publicações a levar a efeito pela Coordenação do Mestrado em Estudos Locais e Regionais - dirigida pela Doutora Inês
Amorim, da mesma Faculdade - em parceria com a Palimage Editores. Devido à existência de muito pouca bibliografia sobre o Solar Condes de
Resende (Quinta da Costa) e de nunca ter sido alvo de qualquer investigação de grande fôlego (…) a ideia que então nos surgiu foi a seguinte:
estudar o edifício em si, a evolução e dinâmica da própria construção, estudar a Quinta como propriedade, (…). Texto da introdução. Bem
conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MOURA (VASCO GRAÇA) – O TRATADO DE TORDESILHAS 802

[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 04404. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de amarelo. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

MONOGRAFIAS – {CINCO EXEMPLARES} 803

SÁ (PADRE MANUEL FRANCISCO DE) – MONOGRAFIA DE DUAS IGREJAS DO TERMO DA FEIRA. ACTUALIZADA E ACRESCENTADA COM
DIVERSAS E PEQUENAS COISAS PELO PADRE ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE CASTRO. [Ofic. Gráf. «O Comércio do Porto»]. 1968. In-8º gr.de
XVI-278-II págs. B. Interessante monografia de “Duas igrejas - Santa Maria da Feira”, profusamente ilustrada a negro em folhas separadas do texto
e actualizada com o valioso contributo do padre António Ferreira Castro. Obra com imensos traços e anotações a lápis, correcções feitas por António
de Souza-brandão. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando traços e anotações
(…), já mencionadas anteriormente.
PEDROGAM (JOÃO DOS SANTOS) – LENDAS DE SOSA : FELIZ DE UMA TERRA QUE TENHA ALGUMA HISTÓRIA, MITOS OU LENDAS DO
SEU PASSADO. [Tipave- Industria Gráficas de Aveiro, Lda.]. 2001. In-8º gr.de 170 págs. B. Monografia profusamente ilustrada a negro nas páginas
do texto, com uma tiragem limitada a 1000 exemplares. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento e
bem conservada.
OLIVEIRA (PADRE MIGUEL DE) – VÁLEGA.MEMÓRIA HISTÓRICA E DESCRITIVA. Edição da Câmara Municipal de Ovar. 1981. [Composto e
impresso na Escola Tipográfica das Missões - Cucujães. In-8º gr.de IV-258-IV págs. B. Esta obra foi publicada em primeira mão, em fascículos, no
Jornal «O Concelho de Estarreja» de Pardilhó, em 1924. Nesta edição actualizou- se, em parte, a ortografia. Obra com alguns traços e anotações a
lápis, correcções feitas por António de Souza-brandão. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento,
apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
OLIVEIRA (ROBERTO VAZ DE) – AS ARMAS E A BANDEIRA DA VILA DA FEIRA (1284-1974). Edição da Câmara Municipal da Feira, com o
parecer técnico favorável da Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 1974. [Empresa Gráfica Feirense, Lda. Vila da Feira]. In-4º peq.de 118-XVI págs.
B. Edição profusamente ilustrada a negro e a cores nas páginas do texto e em separado. Obra com ligeiros traços e anotações a lápis, feitas por
António de Souza-brandão.Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, ligeira quebra na capa de
brochura da frente, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
AMORIM (P. AIRES DE) – ESMORIZ E A SUA HISTÓRIA. Edição da Comissão de Melhoramentos. Esmoriz. 1986. In-4 de 575-I págs. B.
Monografia ilustrada a negro nas páginas do texto e um gráfico em folha desdobrável, com uma tiragem limitada a 1000 exemplares. Obra com
alguns traços e anotações a lápis, dois sublinhados com marcador de cor amarela, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão. Livro
da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, ligeira sujidade nas capas de brochura, apresentando traços e
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anotações (…), já mencionadas anteriormente. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

FREIRE (ANSELMO BRAAMCAMP) – BRASÕES DA SALA DE SINTRA 804

Apresentação e apêndices de Luís de Bivar Guerra. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Lisboa. 1996. TRÊS VOLUMES. In-4º peq.de LIV-VI-626-
VIII, IV-XXXI-I-512-II e XIV-512-II págs. B. Obra de grande e reconhecido merecimento histórico, fundamental para a genealogia e heráldica
portuguesa, «Brasões da Sala de Sintra», ilustrada a negro com todos os brasões de armas impressos em folhas à parte. Bem conservados. BONS
EXEMPLARES.

Base Licitação: 20 €

GENEALOGIA DE AVEIRO – {SEIS OBRAS] 805

NEVES (FRANCISCO FERREIRA) – A CASA E DUCADO DE AVEIRO. SUA ORIGEM, EVOLUÇÃO E EXTINÇÃO. Aveiro. 1972. In-4º peq.de 144
págs. B. Separata da Revista «Arquivo do Distrito de Aveiro». Ilustrada. Obra com a genealogia dos Duques de Aveiro descendentes do Rei D. João
II de Portugal. Bem conservado.
MACHADO (J. T. MONTALVÃO) – CASA E DUCADO DE AVEIRO E SUA REPRESENTAÇÃO ACTUAL. Lisboa. 1971. In-4º de 81-V páginas + 6
folhas desdobráveis. B. Ilustrado a negro nas páginas do texto e no final do volume com seis folhas desdobráveis de árvores genealógicas,
referentes à família Lencastre. Bem conservado.
MAIA (LUÍS DA GAMA R. DE QUADROS) – GENEOLOGIAS DE FAMÍLIAS NOBRES AVEIRENSES. Leitura, anotações e publicação de
Francisco Ferreira Neves. Aveiro. 1957. In-4º peq.de 213-I págs. B. Separata da Revista «Arquivo do Distrito de Aveiro». Obra com dedicatória de
Francisco Ferreira Neves na página do anterrosto. Exemplar em razoável estado de conservação.
NEVES (FRANCISCO FERREIRA) – A CASA E MORGADO DA OLIVEIRINHA NOS CONCELHOS DE EIXO E AVEIRO. Aveiro. 1968. In-4º
peq.de 33-I págs. B. Separata da Revista «Arquivo do Distrito de Aveiro». Obra com uma dedicatória do autor, na folha do anterrosto. Exemplar em
razoável estado de conservação.
COUTINHO (FRANCISCO DE MOURA) – PACHECOS E CARDOSOS DA REGIÃO AVEIRENSE. Aveiro. 1944. In-4º peq.de 25-I págs. B. Separata
da Revista «Arquivo do Distrito de Aveiro». Exemplar com manchas acentuadas de oxidação nas capas de brochura. Miolo bem conservado.
COUTINHO (FRANCISCO DE MOURA) – PINTOS DE ÁGUEDA. Aveiro. 1946. In-4º peq.de 30 págs. B. Separata da Revista «Arquivo do Distrito
de Aveiro». Exemplar com algumas manchas de oxidação nas capas de brochura. Miolo bem conservado. BELA COLECÇÃO.

Base Licitação: 15 €

MOTA (ARSÉNIO) – ARMANDA PASSOS 806

Organização e textos introdutórios de (…). Campo das Letras – Editores, SA. Porto. 1997. In-4º de 202 págs. E. Edição original de muito cuidada
execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a cores, em folhas à parte e de página inteira, com
interessantes e magníficas obras da pintora Armanda Passos. Edição limitada a 1000 exemplares, numerados e assinados pela artista, sendo este o
número [143]. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons negros, com sobrecapa de protecção policromada. Exemplar com
levíssimos picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

HERÁLDICA // GENEALOGIA DE ESPANHA – {DOIS VOLUMES} 807

VALDÉS (EDUARDO PARDO DE GUEVARA Y) – DE LINAJES, PARENTELAS Y GRUPOS DE PODER. Aportaciones a la historia social de la
nobleza bajomedieval gallega. Dibujo de Xosé Antón García González Ledo. Fundación Cultural de la Nobleza Española. Madrid. 2011. In-4º de 512-
XXXVI págs. E. Edição sobre a heráldica galega, com texto em espanhol, ilustrada a negro nas páginas do texto. Encadernação editorial de capas
rígidas, revestidas a tecido de tons verdes, com sobrecapa de protecção. Exemplar bem conservado.
PÉREZ (FELIPE CASTRO) – A CASA DE VALLADARES: FORMACIÓN E EVOLUCIÓN DO PATRIMONIO DUNHA FAMILIA DOMINANTE NA
PONTEVEDRA DO ANTIGO RÉXIME. Deputación Provincial de Pontevedra - Servizo de Publicacións. 2004. In-4º gr.de 253-I págs. B. Primeira
edição, desta obra da genealogia galega, com texto em espanhol, ilustrada a negro e a cores nas páginas do texto. Exemplar bem conservado.

Base Licitação: 10 €

SANDÃO (ARTHUR DE) – O MÓVEL PINTADO EM PORTUGAL 808

Livraria Civilização. 1999. In-4º gr.de 321-V págs. E. Quinta reimpressão deste importantíssimo subsídio para o estudo do mobiliário português
antigo da autoria de Arthur de Sandão. Bela edição, com resumos em francês, inglês e alemão, orientada graficamente por Espiga Pinto, impressa
em papel couché e largamente ilustrada com perfeitíssimas reproduções fotográficas a negro e a cores no texto e em separado, dos mais
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representativos e belos exemplares de móveis pintados portugueses. Encadernação editorial de capas rígidas, com inscrições na lombada e na
pasta da frente. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

SILVA (MANUEL DE SOUZA DA) – NOBILIÁRIO DAS GERAÇÕES DE ENTRE-
DOURO-E-MINHO 809

Edições Carvalhos de Basto, Lda. Ponte de Lima. 2000. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. UM VOLUME. In-4º de 558-II págs. B.
Obra escrita entre 1680 e 1705, o Nobiliário ora apresentado é mais uma jóia da Literatura Genealógica Portuguesa. Fomos desencantá-lo na Casa-
Museu de S. Miguel de Ceide e aí integrado na Colecção Camiliana, cuja autorização de publicação muito agradecemos à Fundação Cupertino de
Miranda. Texto do início da apresentação. Conjunto incompleto, com a falta do {segundo volume}. Exemplar em razoável estado de conservação,
com uma tiragem de 500 exemplares
FORJAZ (JORGE) – MERCÊS HONORÍFICAS DO SÉCULO XX (1900-1910). Guarda-Mor – Edição de Publicações Multimédia. Lisboa. 2012. In-8º
de 632 págs. B. Edição patrocinada pela Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas – Presidência da Republica. Esta obra de Jorge Eduardo
de Abreu Pamplona Forjaz, historiador, investigador e genealogista, refere-se à primeira década do século passado, de 1 de Janeiro de 1900 a 5 de
Outubro de 1910. Sustentado nos Registos das Mercês dos Reis D. Carlos I e D. Manuel II e nos Diários do Governo da época, cobrem todos os
títulos, cargos palatinos, cargos honoríficos, cartas de armas, condecorações civis e militares, e condecorações estrangeiras concedidas a cidadãos
portugueses cujo uso foi devidamente autorizado pelo governo português. Foi um período frutuoso em concessões, que contempla cerca de 8.000
agraciados. Bem conservado. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

GRAÇA MORAIS 810

Textos de Vasco Graça Moura e Sílvia Chicó. Fotografias de Roberto Santandreu. Galeria 111 / Quetzal Editores. Lisboa. [1998]. In-4º gr.de 225-XV
págs. E. Edição original de muito cuidada execução gráfica, em papel de excelente qualidade, profusamente ilustrada a negro e a na sua maioria a
cores, algumas de página inteira, com 285 obras da consagrada pintora Graça Morais. É extenso e muito importante o texto de Vasco Graça Moura
intitulado «Pintora ao despertar: uma incursão». O livro é complementado com Lista de exposições, catálogos, textos da artista, artigos de imprensa,
notícias, reportagens, diversos e bibliografia. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons negros, com sobrecapa de
protecção policromada. Exemplar em excelente estado de conservação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

GENEALOGIA – {QUATRO VOLUMES} 811

MATOS (ARMANDO DE) – MANUAL DE GENEALOGIA PORTUGUESA. Editores Fernando Machado & Cª Lda. Pôrto. MCMXLIV [1944]. In-4º
de139-III págs. B. Edição ilustrada a negro em folhas intercaladas no texto. Obra com alguns traços e anotações a lápis, 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, capas de brochura ligeiramente cansadas à cabeça, junto à lombada, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente.
CLODE (LUIZ PETER) – GENEALOGIA DA FAMÍLIA ANDRADA OU ANDRADE. Edição da Secretaria Regional de Educação e Cultura. Funchal.
1977. In-4º de 183-I págs. B. Interessante edição, onde o autor apresenta a ascendência de Pedro Álvares Cabral, Francisco Franco, Caudilho de
Espanha, do Duque de Alba, dos condes de Bobadela e do Conde de Tojal, entre muitos outros. Ilustrado a negro em folhas intercaladas no texto.
Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar bem conservado.
SAMPAIO (JORGE DE FARIA MACHADO VIEIRA DE) – SUBSÍDIOS PARA A GENEALOGIA DOS FARIAS MACHADOS DAS CASAS DA
BAGOEIRA E DAS HORTAS. Lisboa. 1938. In-4º de 167-V págs. B. Separata do III volume do Arquivo de Portugal, com uma tiragem de 250
exemplares. Ilustrado a negro nas páginas do texto. Obra com alguns traços e anotações a lápis, 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, capas
de brochura ligeiramente cansadas à cabeça, junto à lombada, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
SOVERAL (MANUEL ABRANCHES DE) & VARELLA (LUÍS DE SOVERAL) – OS SOVERAL TAVARES. Subsídios para a sua Genealogia. Porto.
1985. Porto. 1985. In-4º de 52-IV págs. B. Edição Ilustrada a negro, com dedicatória de um dos autores a António de Souza-Brandão na folha da
guarda.
Obra com uma inscrição a esferográfica [pág. 39], feita por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica.
Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando as capas de brochura ligeiramente amarelecidas. BELO
CONJUNTO DE GENEALOGIA.

Base Licitação: 10 €

HERÁLDICA // GENEALOGIA – {DOIS VOLUMES} 812

COLONA (D. TIVISCO DE NASAO ZARCO Y) – THEATRO GENEALÓGICO. (FAC-SÍMILE DA 1.ª EDIÇÃO). Acrescido, no verso de cada árvore
de costados, da respectiva descendência e ou representação genealógica. Lisboa. 1993. In-fólio de IV-476 págs. E.Tomo I (e único). 3ª
Edição,actualizada por Augusto Salema. Encadernação editorial de capas duras, com sobrecapa de protecção policromada. Obra bem conservada,
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com uma tiragem de 500 exemplares.
BESSA (FREI MANUEL DO AMOR DIVINO) – ÁRVORE GENEALÓGICA DA ASCENDÊNCIA DE JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA BEÇA DE
VASCONCELOS e de seus irmãos da Quinta de Pinhete e de outras famílias que lhe pertencem. Livraria Civilização Editora. Porto. 1997. In-
fólio de {UM VOLUME}. Edição fac-similada, conforme a do ano de 1712, com prefácio, notas, adenda e índice onomástico do Arq. Álvaro Magro de
Moura Bessa. (Segundo volume), com a falta do primeiro volume, de uma tiragem de 1000 exemplares. Obra ilustrada a negro e a cores nas
páginas do texto e no final do volume com mais de uma dezena de folhas desdobráveis de árvores genealógicas. Encadernação editorial de capas
rígidas, policromada. Bem conservado. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 20 €

CHARIVARI 813

SEMANÁRIO HUMORISTICO ILUSTRADO. Redactor José de Almeida e Silva e Joaquim Maria Pinto. {N.º 1 • 13 de Novembro de 1886 • 1.º ANNO
ao N.º 48 • 14 de Maio de 1892 • 6.º ANNO}. Porto. Imprensa Civilização. SEIS VOLUMES COMPLETOS. In-fólio de 384 páginas, cada volume. E.
Cada ano é constituído por 48 números. Obra profusamente ilustrada a negro, com magnificas litografias humorísticas da autoria de José de
Almeida e Silva e de Joaquim Maria Pinto, incluindo imensos retractos de figuras ilustres da época. Encadernações de capas rígidas de tons
vermelhos, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Exemplares com sinais de manuseamento, alguns picos e manchas de oxidação, pequenos
cortes devido à qualidade do papel e possíveis faltas e defeitos. Colecção incompleta. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 40 €

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO SE SERPA CALDEIRA DE) – CASA DA GUARITA 814

“MANUSCRITO ORIGINAL” – Casa da Guarita • • • ? – 1960. “Subsídios para a sua Monografia”. Vínculo de São Sebastião 1746 - 1836. Gaia.
MCMLX [1960]. In- 4º peq.de II-30 págs. B. Invulgar e raríssimo manuscrito do escritor de Genealogia e Heráldica “Américo Brasil”, que pensamos
nunca ter sido publicada, nem em separatas, nem em livro. Manuscrito da biblioteca de António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros
de genealogia e heráldica. Exemplar bem conservado. RARÍSSIMO MANUSCRITO.
Obs): Acompanha este manuscrito, três curiosos desenhos do autor, a grafite e a tinta-da-china, com partes aguareladas, na altura em que estudava
no Colégio Portuense - 2.º Ano do Liceu.
Nota: {António de Serpa Caldeira de Souza- Brandão} – Autor das obras já descritas com os títulos: “A Descendência Portuguesa do General
Napoleónico Andoche Junot “ & “Corrupção e Incompetência no Cartório da Nobreza”, Sob o pseudónimo de Américo Brasil. Ref. Biog.
Dicionário de Bibliografia para Genealogistas de (Maria-João de Nogueira Ferrão Vieira Craigie), Vol. 1 [pág. 126].

Base Licitação: 35 €

ÁLBUM COM POSTAIS PORTUGUESES E ESTRANGEIROS 815

Álbum de formato rectangular ao alto com capas cartonadas e forradas a percalina em tons de bordeaux, decorado por placa recortada e vazada em
metal patinado com figura feminina representada de pé em vulto perfeito, apoiada sobre varão com a mão esquerda e com a direita segura um par
de sapatos, ladeada por arvoredo e enrolamentos vegetalistas em relevo. Interior com cinquenta (50) folhas em cartolina flexível com sistema de
abertura [frente e verso], para colocação dos respectivos bilhetes-postais. Esta interessante colecção é constituída por aproximadamente por
duzentos e quarenta e três (243) postais, ilustrados a cores e a preto e branco, circulados e não circulados, sendo na sua maioria do início do séc.
XX. A colecção consta dos seguintes temas que passamos a descrever: românticos, humorísticos, satíricos, costumes, vistas paisagísticas, boas
festas, colecções “A noiva do marinheiro”; “Amor nobre”; “A inocência”; “A pesagem”; “Paulo e Virgínia”; “A Mascote” etc. Desta colecção,
salientamos as seguintes localidades: {Porto} - “Torre dos Clérigos”; “Hospital Santo António”; “Ribeira e vista parcial”; “Ponte D. Luís I”; “Palácio da
Bolsa”, etc. {Lisboa} - “Panorama visto de S. Pedro d’ Alcântara”; “Arco das águas livres”; “Panorama visto do Castelo de S. Jorge”; “Antigo Rossio”;
“Alameda D. Afonso Henriques”; “Monumento ao Marechal Saldanha”; “Praça de Londres”, etc. Braga - Guimarães - Viana do Castelo, etc. Sinais de
uso, manuseamento e alguns postais com possíveis defeitos. Álbum um pouco cansado, com mais incidência na lombada, apresentando no seu
interior, algumas folhas de cartolina soltas e danificadas, devido a rasgos.

Base Licitação: 30 €

RIO TINTO – {TRÊS TOMBOS} 816

{PRIMEIRO TOMBO} – TITULOS DA QUINTA DA CAMPAINHA NA FREGUESIA DE RIO TINTO. Tomo 11. Obra manuscrita desde o século XVII
ao século XVIII, com iluminura às cores de página inteira no frontispício, ornada com dois frisos geométricos de formato rectangular ao alto,
decorada no seu interior com motivos vegetalistas e florais, tendo na parte inferior do friso menor uma jarra com arranjo floral. Rio Tinto. 1631-1797.
In-fólio de 486 folhas numeradas, que perfaz no seu total de 972 páginas + índice não numerado. E. Importante primeiro tomo, com
interessantíssimos manuscritos referentes à Quinta da Companhia, entre os quais a compra da mesma ao Capitão Francisco da Silva Portela em 18
de Março de 1765, pelo Sr. Domingos Francisco da Silva Guimarães e sua esposa D. Maria Clara Joaquina. Em 13 de Julho de 1765, Domingos
Francisco da silva Guimarães e esposa, pediram autorização para fazer na Quinta da Companhia a “Capela da Nossa Senhora da Conceição”,
que lhes foi concedida, começando a ser edificada no mesmo ano, conforme documentos manuscritos desde a folha Nº 250 à folha Nº 277. Este
tomo é constituído por imensos manuscritos, no qual vamos descrever os seguintes: Sentença Civil de Força (…) - 1631; Sentença Civil (…) - 1663;
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Sentença (…) - 1666; Sentença (…) - 1667; Sentença Civil (…) - 1669; Certidão do Prazo de Vidas (…) - 1693; Sentença Civil Penal (…) - 1704;
Auto de Posse (…) - 1707; Sentença Civil Penal (…) - 1722; Sentença Civil Penal (…) - 1730; Carta de Rematação (…) - 1736; Sentença Civil Penal
(…) - 1739; Sentença Civil Penal (…) - 1744; Sentença Civil Penal (…) - 1746; Prazo que fez o Capitão (…) - 1746; Sentença Civil (…) - 1746;
Escritura de Venda (…) - 1748; Prazo que fizerão Luiz (…) - 1750; Escritura de Venda (…) - 1752; Escritura de Venda, que fizerão o Capitão
Francisco da Silva Portela e sua mulher D. Anna Joaquina Roza a Domingos Francisco da Guimarães (…) - 1765; Certidão dos Autos de Dote para
Património, que fizerão Domingos Francisco da Silva Guimarães, e sua mulher D. Maria Clara Joaquina desta Cidade á sua Capela de Nossa
Senhora da Conceição, que erigirão na sua Quinta da Campainha freguezia de Rio Tinto (…) - 1765; Entre muitos outros manuscritos.
Encadernação de capas rígidas a inteira de carneira, com frisos gravados, ornados no seu interior com elementos vegetalistas e florais em ambas as
pastas, apresentando pequenos defeitos com mais incidência na lombada. Encadernação com sistema de atilhos na parte frontal. Exemplar com
sinais de manuseamento, apresentando alguns defeitos e pequenas faltas, mas bem conservado para a época.
{SEGUNDO TOMBO} – TITULOS DO MEYO CAZAL DA CAMPAINHA, E MONTADOS NA FREGUESIA DE RIO TINTO. Tomo 12. Obra
manuscrita desde o século XVIII ao início do século XIX, com iluminura às cores de página inteira no frontispício, ornada com dois frisos geométricos
de formato rectangular ao alto, decorada entre os frisos com motivos vegetalistas e florais, tendo na parte inferior do friso menor uma jarra com
arranjo floral. Rio Tinto. 1731-1815. In-fólio de 412 folhas numeradas, que perfaz no seu total de 824 páginas + índice não numerado. E. Tomo
segundo, com imensos manuscritos referentes à Quinta da Companhia, no qual vamos descrever os seguintes: Escritura de Venda ao Capitão
Francisco da Silva Portela (…) - 1731; Prazo que fez a Meza Abbacial de Paço de Souza ao Capitão (…) - 1746; Certidão do Prazo que fizerão a
Capitão (…) - 1793; Escritura de Venda, que fizerão o Capitão Francisco da Silva Portela e sua mulher a Domingos Francisco da Silva Guimarães
(…) - 1765; Sentença Civil (…) - 1790; Titulo Sob Sentença Civil (…) - 1791; Prazo de Vidas, que fez (…) - 1792; Escritura de Venda, que fizerão
(…) - 1811; Escritura de Venda, que fizerão (…) - 1815; Prazo que fizerão Francisco da Silva Portela (…) - 1719; Prazo que fez Francisco da Silva
Portela (…) - 1721; Prazo que fizerão o Capitão Francisco da Silva Portela (…) - 1743; Prazo que fez o Capitão Francisco da Silva Portela (…) -
1746; Prazo que fez o Capitão Francisco da Silva Portela (…) - 1746; Prazo que fizerão o Capitão Francisco da Silva Portela (…) - 1753; Sentença
Civel de Troca promutação, e louvação (…) - 1753; Escritura de Venda, que fizerão o Capitão Francisco da Silva Portela e sua mulher a Domingos
Francisco da Silva Guimarães (…) - 1765; Entre muitos outros manuscritos. Encadernação de capas rígidas a inteira de carneira, com frisos
gravados, ornados no seu interior com elementos vegetalistas e florais em ambas as pastas, apresentando pequenos defeitos com mais incidência
na lombada. Encadernação com sistema de atilhos na parte frontal. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando alguns defeitos e
pequenas faltas, mas bem conservado para a época.
{TERCEIRO TOMBO} – TITULOS DE VARIAS PROPRIEDADES, E FOROS NA FREGUEZIA DE RIO TINTO. Tomo 13. Obra manuscrita desde o
século XVIII ao início do século XIX, com iluminura às cores de página inteira no frontispício, decorada com duas colunas monumentais, ornadas
com motivos vegetalistas e florais, tendo na parte inferior jarra com arranjo floral, todos estes elementos dentro de frisos geométricos. Rio Tinto.
1723-1813. In-fólio de 377 folhas numeradas, que perfaz no seu total de 754 páginas + índice não numerado. E. Tomo terceiro, com imensos
manuscritos referentes a diversas propriedades e foros na freguesia de Rio Tinto, relativo aos proprietários da Quinta da Companhia, no qual vamos
descrever os seguintes: Escritura de Venda, e impozição da pensão, e foro Censo, que fizerão (…) - 1763; Escritura de Venda, que fizerão (…) -
1730; Escritura de Venda, que fizerão (…) - 1770; Escritura de Venda, que fizerão (…) - 1770; Carta de Rematação, que fez Domingos (…) - 1777;
Prazo que fizerão Domingos (…) - 1780; Sentença Civil de Carta de Rematação (…) - 1778; Certidão do Prazo, que fez o Mosteiro das Relligiozas
de S. Bento da Ave Maria desta Cidade, a (…) - 1725; Prazo que fizeram José Luiz (…) - 1763; Sentença Civil de Adjudicação de José (…) - 1777;
Sobre Sentença Civil de Adjudicação do dito José (…) - 1778; Escritura de Venda, que fizerão (…) - 1778; Prazo que fizerão Domingos (…) - 1778;
Certidão do Prazo, que fez o Real Mosteiro das Relligiozas de S. Bento da Ave Maria desta Cidade, ao R. do Conego D. Antonio do Rozario Gouvêa
(…) - 1760; Certidão do Prazo, que fez (…) - 1760; Escritura de Venda, que fez o (…) - 1778; Prazo, que fez o Real Mosteiro de S. Bento da Ave
Maria desta Cidade, a (…) - 1756; Escritura de Venda, que fez (…) - 1780; Subemprazamento de Vidas, que fez (…) - 1789; Prazo, que fez o Real
Mosteiro de S. Bento da Ave Maria desta Cidade, a (…) - 1756; Escritura de Venda, que fez (…) - 1728; Entre outros manuscritos. Encadernação de
capas rígidas a inteira de carneira, com frisos gravados, ornados no seu interior com elementos vegetalistas e florais em ambas as pastas,
apresentando pequenos defeitos com mais incidência na lombada. Encadernação com sistema de atilhos na parte frontal. Exemplar com sinais de
manuseamento, apresentando alguns defeitos e pequenas faltas, mas bem conservado para a época. IMPORTANTES E RAROS MANUSCRITOS.

Base Licitação: 350 €

SOUSA (JOSÉ DE CAMPOS E) – LIVRO DE BRAZOENS COPIADOS DE VARIAS
PEÇAS DE LOIÇA ARMORIADA 817

LIVRE DE BLASONS // BOOK OF COATS OF ARMS. [Oficinas de Bertrand Irmãos Lda. 1962]. In-fólio de 125 folhas de gravuras-LXIX-XI págs. E.
Esta obra belamente impressa em papel de excelente qualidade, é como que um complemento à «Cerâmica Brazonada» de Castro e Solla. Neste
luxuoso volume apresentam-se 125 admiráveis brasões "nas suas cores e metais próprios, com fidelidade rigorosa", antecedidos duma cortina com
os elementos de identificação necessários, permitindo assim acompanhar melhor o exame das iluminuras e aguarelas de Campos e Sousa. Edição
comercial limitada apenas a 699 exemplares numerados e assinados por José de Campos e Sousa, sendo este o [Nº 323]. Texto em português,
francês e inglês. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação do editor em cartonagem ilustrada a imitar pergaminho. Bem
conservado, com a cinta de origem. POUCO VULGAR E MUITO PROCURADO.

Base Licitação: 40 €

CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSÍADAS 818

Nova Edição Ilustrada. 1973. Livraria Sam Carlos. Lisboa. [Estúdios Gráficos de Mirandela & Cª]. In-fólio de 319-V págs. E. Edição de muito cuidada
execução gráfica, onde reproduz nas suas cores originais as ilustrações de página inteira e de adorno a todas as páginas de texto que pela primeira
vez apareceram na bela edição de Bramtot, publicada em Paris em 1890. Tiragem especial, limitada a 550 exemplares numerados e assinados, 50
destinados a ofertas e 500 destinados para o mercado, sendo este o número [223]. Encadernação robusta, revestida a tela em tons de creme, com
lombada em pele, nervuras e ferros a ouro seco, conservando as capas de brochura. Bem conservado. POUCO VULGAR E BASTANTE
VALORIZADA.
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Base Licitação: 40 €

LEÃO (MANUEL) – A CERÂMICA EM VILA NOVA DE GAIA 819

Edição da Fundação Manuel Leão. Colecção Artes & artistas. Vila Nova de Gaia. 1999. In-4º gr.de 511-I págs. E. Obra profusamente ilustrada a
cores com dezenas de peças em faiança portuguesa. Valiosíssimo contributo para o melhor conhecimento da actividade da cerâmica em Vila Nova
de Gaia. Este volume divide-se nos seguintes capítulos: A Olaria em Gaia; O Comércio; A Cerâmica Moderna na Era Industrial; As Fábricas.
Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Obra com dedicatória ao Sr. Souza Brandão na folha do rosto, provavelmente do autor. Bem
conservado.
Encadernação editorial de capa rígidas, revestida a tela em tons de negro, com sobrecapa de protecção ilustrada. Bem conservado. BOM
EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

BARBOSA (IZA LUSO) – OS FOLHADELLA 820

MEMÓRIAS DA FAMÍLIA DE ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA FOLHADELLA. Lello Editores. Porto. 2001. In-4º de 319-I págs. E. Primeira edição, deste
interessante estudo genealógico, impresso em papel de qualidade e de muita cuidada execução gráfica, ilustrada a negro e na sua maioria a cores
em folhas separadas do texto e de árvores genealógicas em folhas desdobráveis. Obra com a seguinte dedicatória da autora, na folha do rosto:
[Para António Sousa Brandão, genealogista de grande mérito, com amizade Of. // Iza Luso Barbosa // Porto, 10.5.2005]. Exemplar da
biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tela de tons azuis, com dizeres na lombada e pasta
da frente. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

EDUARDO SANTOS SILVA : CIDADÃO DO PORTO [1879-1960] 821

Organização: Gaspar Martins Pereira. Prefácio: Aquilino Ribeiro. Campo das Letras Editores, S. A. Porto. 2002. In-4º de 419-I págs. E. Primeira
edição, desta importante obra biográfica de Eduardo Santos Silva, impressa em papel de qualidade e profusamente ilustrada com fotografias e
reproduções de diversos documentos, na sua maioria de página inteira. Obra com a seguinte dedicatória do filho do ilustre cidadão do Porto, na
folha do anterrosto: [Porto, 14 de Abril de 2003 // Ao meu amigo jornalista e escritor António de Sousa Brandão, ofereço este livro sobre a
vida de meu pai, cuja leitura lhe recordará toda a violência da ditadura Salazarista // Um abraço pelo Fernando Santos Silva]. Exemplar da
biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons negros, com sobrecapa de protecção
policromada. Exemplar em excelente estado de conservação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

AZEVEDO (CARLOS) – SOLARES PORTUGUESES 822

Introdução ao estudo da Casa Nobre. Livros Horizonte. Lisboa. [1988]. In-4º de 207-I páginas de texto e 160 de fotografias. E. Segunda edição,
desta obra de Carlos Azevedo, impressa em papel encorpado e de muito cuidada execução gráfica, com desenhos intercalados no texto e um vasto
conjunto de excelentes fotografias de casas nobres em folhas separadas do texto. Encadernação editorial de capas rígidas, com dizeres a ouro na
lombada e pasta da frente, com sobrecapa de protecção policromada. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

PAULA REGO – {TRÊS OBRAS} 823

REGO (PAULA) & BESSA-LUÍS (AGUSTINA) – AS MENINAS. Pinturas de Paula Rego. Texto de Agustina Bessa-Luís. Três Sinais Editores.
Lisboa. 2001. In-4º quadrado de 126-XVIII págs. E. Segunda edição, de muito cuidada execução gráfica, em papel encorpado de excelente
qualidade, profusamente ilustrada a cores, em folhas à parte e de página inteira, com interessantes e magníficas obras da pintora Paula Rego.
Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido em tons de verde. Exemplar em bom estado de conservação.
PAULA REGO. Textos de João Fernandes, Ruth Rosengarten e Marco Livingstone. Fundação Serralves I Museu de Arte Contemporânea de
Serralves. Porto. 2004. In-4º gr.de 242-II págs. E. Livro da exposição de Paula Rego, realizada no Museu de Serralves de 15 de Outubro de 2004 a
23 de Janeiro de 2005, impresso em papel de qualidade e de cuidada execução gráfica, profusamente ilustrada a negro e a cores nas páginas do
texto e em separado., com interessantes e magnificas obras da pintura. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons azuis.
Exemplar bem conservado, apresentando um pequeno rótulo com inscrição de oferta na folha da guarda.
PAULA REGO. Quetzal Editores | Ministério da Cultura | Fundação das Descobertas Centro Cultural de Belém. Lisboa.1997. in-4º gr.de 152-II págs.
B.
Catálogo da exposição retrospectiva da Paula Rego no Centro Cultural de Belém, profusamente ilustrado a negro e a cores intercaladas nas páginas
do texto e em separado. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando manchas de oxidação no correr dos cortes das páginas. BELA
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COLECÇÃO.

Base Licitação: 30 €

FORJAZ (JORGE) & NORONHA (JOSÉ FRANCISCO DE) – OS LUSO-
DESCENDENTES DA ÍNDIA PORTUGUESA 824

Lisboa. Fundação Oriente. 2003. TRÊS VOLUMES. In-4º de 811-I, 887-III e 1015-I págs. E. 2.ª edição, deste notável estudo genealógico, que
constitui o mais vasto repositório alguma vez reunido sobre a origem das mais de 300 famílias portuguesas radicadas na costa ocidental da Índia,
em Goa, Damão e Diu, Baçaim e Bombaim. Obra de grande envergadura, organizada sob a forma de dicionário biográfico alfabético, ilustrados nas
páginas do texto e extratexto. Exemplares da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernações editoriais ilustradas a cores, com dizeres nas
lombadas e pastas da frente. Bem conservados. INTERESSANTES EXEMPLARES.

Base Licitação: 30 €

AZEVEDO (CORREIA DE) – O DOURO MARAVILHOSO 825

[Litoarte. Oliveira do Douro. S/d]. In-4º peq.de 400-VIII págs. E. Edição com texto em português, francês e inglês, de esmerado apuro gráfico,
profusamente ilustrada com fotografias a cores e a preto e branco, na sua maioria de página inteira. Obra com a seguinte dedicatória do autor na
folha do anterrosto: [Ao amigo António de Souza Brandão, pela sua colaboração amiga • Porto 9/1/74 • o autor].Exemplar com o Ex-líbris de
António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas em tons de castanho, decorada com ferros a ouro seco na lombada e pasta da
frente, ligeiramente cansada, junto à lombada. Miolo bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MELO (ÁLVARO DE AZEREDO LEME PINTO E) – AZEVEDOS COUTINHOS DE S.
MARTINHO DE MOUROS 826

Porto. Edição e propriedade do autor. 1918. In-4º peq.de 262-II págs. E. Edição original, desta obra bem fundamentada, ilustrada com árvores
genealógicas impressas em folhas desdobráveis e com retratos em folhas extratextos. Capa de brochura impressa a vermelho e a negro, elaborada
por António Lima. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de
genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Tiragem limitada a 100 exemplares, todos numerados e rubricados
pelo autor, sendo este o número [68]. Encadernação de capas rígidas em tons de verde, com ferros gravados a ouro e a seco na lombada e pasta
da frente, conservando as capas de brochura. Exemplar com sinais de manuseamento, leves picos de oxidação generalizados, apresentando traços
e anotações (…), já mencionadas anteriormente. POUCO VULGAR E MUITO ESTIMADO.

Base Licitação: 20 €

FALCÃO (ARMANDO DE SACADURA) – OS LUCENAS 827

Edição de Carvalhos de Basto. Braga. 1993. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. DOIS VOLUMES. In-4º de 847-III de paginação
corrida, divididas pelos dois volumes. B. Primeira edição, deste excelente estudo genealógico de Armando Freire Cabral de Sacadura Falcão,
impresso em papel de qualidade e de muita cuidada execução gráfica, ilustrada a negro e a cores em folhas separadas do texto. Obra com alguns
traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Volumes da biblioteca de
António de Souza-Brandão. Exemplares com sinais de manuseamento, ligeiras manchas de oxidação nos cortes da capas de brochura e lombadas
um pouco cansadas, apresentando ainda traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. POUCO VULGARES.

Base Licitação: 15 €

CALADO (RAFAEL SALINAS) – FAIANÇA PORTUGUESA 828

[PORTUGUESE FAIENCE]. Sua evolução até ao início do séc. XX. Tradução de George Dykes. Edição da Direcção de Serviços de Filatelia
Correios de Portugal. [Correios de Portugal]. 1992. In-4º de 120 págs. E. Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores no texto e em
separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 15.000 exemplares, sendo este o Nº 03779. Encadernação editorial de capa dura
policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 20 €

CABRAL (A. C. DE SEQUEIRA) – RESENHA GENEALÓGICA E BIOGRÁFICA DUMA
FAMÍLIA PORTUENSE. 829

«VALES PEREIRAS CABRAIS» DA CASA DA RUA DAS FLORES. [1981. Imprensa Portuguesa. Porto]. In-4º peq.de 382-II págs. E. Obra ilustrada a
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preto e branco nas páginas do texto e em separado, algumas de página inteira. Exemplar Nº 197 duma tiragem de 300, destinados à Família,
numerados e rubricados pelo autor. Encadernação inteira de pele, com dizeres a ouro na lombada, pasta da frente e o escudo de armas heráldicas
da família Vales Pereiras Cabrais. Exemplar com leves picos de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 30 €

ANDRADE (SÉRGIO GUIMARÃES DE) – ESCULTURA PORTUGUESA 830

[PORTUGUESE SCULPTURE]. Tradução de Peter Ingham. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT- Correios de Portugal]. 1997.
In-4º de 271-I 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 03591. Encadernação editorial de capa dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

CASTELO BRANCO (JOSÉ BARBOSA CANAES DE FIGUEIREDO) – COSTADOS
DAS FAMILIAS ILUSTRES DE PORTUGAL, ALGARVES, ILHAS E INDIAS. 831

OBRA QUE A EL-REI FIDELISSIMO, O MUITO ALTO E PODEROSO SENHOR D. MIGUEL PRIMEIRO OFFERECE O SEU AUCTOR (...). Lisboa:
Na Impressão Regia. Anno 1829 - 1831. [Aliás, Edições Carvalhos de Basto, Lda. Braga. 1990]. «Impressa e brochada por Barbosa & Xavier, Lda.
Braga». DOIS VOLUMES. In-4º de XII-95-VII e VII-242-IX-VII págs. B. Nas capas da brochura vêm os seguintes dizeres: «ÁRVORES DE
COSTADOS DE FAMÍLIAS ILUSTRES DE PORTUGAL». 2ª Edição do Arquivo de Documentos Históricos. Tiragem de 500 exemplares em papel de
linho. Muito cuidada edição fac-similada, comemorativa dos 350 anos da Restauração da Independência de Portugal. Bem conservados. BONS
EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

FILGUEIRAS (OCTÁVIO LIXA) – TRAINEIRAS DA COSTA PORTUGUESA 832

Fotógrafo convidado; João Menéres. Tradutor: David Arthur Davis. Edição do Clube do Coleccionador. [CTT- Correios de Portugal]. 1994. In-4º de
132-XII 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 20.000 exemplares, sendo este o Nº 05698. Encadernação editorial de capa dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 10 €

MORAES (CRISTÓVÃO ALÃO DE) – PEDATURA LUSITANA 833

NOVA EDIÇÃO REFORMULADA. Edição de Carvalhos de Basto. Braga. 1997-1998. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada. Braga]. SEIS
VOLUMES. In-4º de 694-II, 573-III, 525-III, 516-II, 427-III e 414-II. B. Cuidada reedição deste importantíssimo Nobiliário, cujo original manuscrito
seiscentista pertencente à colecção da Biblioteca Pública Municipal do Porto, com uma tiragem apenas 500 exemplares. Nota tirada do prefácio:
"Escrita sem preocupações nobiliárquicas, à face de muitos documentos que o seu autor compulsou (…). Livre das fantasias tão queridas dos seus
contemporâneos, enriquecida com numerosas referências de carácter pessoal, a consulta da Pedatura Lusitana é imprescindível a quem pretenda
estudar famílias e fazer a história privada do Entre Vouga e Minho, e da maior utilidade para todos os que destes estudos se ocupam". Exemplares
em excelente estado de conservação. POUCO VULGARES E POR ABRIR.

Base Licitação: 75 €

BASTO (ARTUR DE MAGALHÃES) – ESTUDOS PORTUENSES 834

EDIÇÃO FAC-SIMILADA. Volume I e II. Biblioteca Pública Municipal. Porto. 1990. DOIS VOLUMES. In-4º de XII-272-VI e 234-IV págs. B.
Colectânea de grande importância para a bibliografia portuense, onde ficaram reunidos estudos dispersos do saudoso historiador. No primeiro
volume, «Limiar de tragédia. Reflexos no Porto de Alfarrobeira»; «No tempo dos Feitores da Flandres»; «Simão Vaz de Camões no Porto»;
«Moralidade e costumes portuenses no século XVI»; «Os portuenses no Renascimento»; «Alguns documentos inéditos sobre Uriel da Costa»; «O
Porto contra Junot»; «Na agonia dum regimen. Os últimos anos da vigência do Foral do Porto»; No segundo volume, publicado em 1963, foram
coligidos os seguintes estudos: «A Sé do Porto. Documentos inéditos relativos à sua igreja»; «Acerca de Diogo de Castilho, artista da Renascença
coimbrã»; «O pintor quinhentista Diogo Teixeira. Da sua actividade artística no Porto»; «Nasoni e a Igreja dos Clérigos»; «A capela dos “Ourives de
Prata” do Porto»; A “Nobreza” do ofício de ourives»; «Sorte vária de duas peças de ourivesaria antiga»; «O ourives de prata Domingos de Sousa
Coelho e a Fonte da Arca, do Porto». Primeiro volume com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, autor de
diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservados, apresentando traços e
anotações (…), já mencionadas anteriormente e uma mancha, junto à lombada, causada por marcador de páginas em pele da invicta livro. BELOS
EXEMPLARES DE ESTUDOS PORTUENSES.

Base Licitação: 10 €
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MATTOSO (JOSÉ) – CASTELOS DE PORTUGAL 835

[PORTUGUESE CASTLES]. Fotografias de Luís Filipe Cândido de Oliveira. Edição da Direcção de Relações Internacionais e Filatelia Correios
e Telecomunicações de Portugal. Edição da Direcção de Relações Internacionais e Filatelia Correios e Telecomunicações de Portugal. 1988. In-4º
de 96 págs. E.Edição com texto em português e inglês, ilustrada a cores no texto e em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de
15.000 exemplares, sendo este o Nº 013011. Encadernação editorial de capa dura policromada. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

GAYO (MANUEL JOSÉ DA COSTA FELGUEIRAS) – NOBILIÁRIO DE FAMÍLIAS DE
PORTUGAL 836

(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]. DOZE VOLUMES. In-4º de 626-II, 609-
III, 522-II, 672-II, 622-II, 726-II, 650-II, 633-III, 629-III, 686-II, 701-III e 719-III págs. B. Nota dos Editores da primeira edição de 1938: Felgueiras
Gayo, porventura o mais consciencioso e probo linhagista português do seu tempo, cultivou, apaixonadamente, a «genealogia» e dela teve, numa
época em que esta palavra apenas significava «catálogo de vaidades», a noção exacta do que ela, essencialmente, é: CIÊNCIA AUXILIAR DA
HISTÓRIA. Organisou o seu monumental Nobiliário com a preocupação dominante de esclarecer a verdade; consultou arquivos oficiais e
particulares (muitos deles lamentavelmente desaparecidos), conseguindo enriquecer o seu trabalho com a copia de inumeras citações documentais,
inestimaveis, que nos fornecem interessantissimos informes. Excelente segunda edição, desta obra considerada a mais importante da genealogia
portuguesa, cuja tiragem é de 520 exemplares, sendo este conjunto o número [138]. Bem conservados. EDIÇÃO COMPLETA, HÁ MUITO
ESGOTADA E SEMPRE APRECIADA. POR ABRIR.

Base Licitação: 300 €

GENEALOGIA – {SEIS SEPARATAS} 837

MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – SÁS : SUBSÍDIOS PARA UMA GENEALOGIA. Guimarães. 1981. In-4º peq.de 21-I págs.
B. Separata do «Boletim de Trabalhos Históricos». Obra com dedicatória do autor na folha do anterrosto, assinada e datada. Bem conservado.
MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – SÁS : SUBSÍDIOS PARA UMA GENEALOGIA. II A prepósito da «Refutação Crítica» do
Senhor Marquês de Abrantes. Guimarães. 1985. In-4º peq.de 32 págs. B. Separata do «Boletim de Trabalhos Históricos». Obra com dedicatória do
autor na folha do rosto, assinada e datada. Bem conservado.
MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – OS SÁS E AS SUAS ORIGENS. (Notas genealógicas). Lisboa. 1983. In-4º peq.de 25-III
págs. B. Separata de «Armas e Troféus». Ilustrado. Obra com dedicatória do autor na folha do rosto, assinada e datada. Bem conservado.
MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – SÁS : AS ORIGENS E A ASCENSÃO DE UMA LINHAGEM. Universidade MODERNA
DO Porto. 2000. In-4º peq.de 154 págs. B. Separata da revista de «Genealogia & Heráldica». Ilustrado. Obra com dedicatória do autor na folha do
rosto, assinada e datada. Bem conservado.
MONTEIRO (FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ) – UMA LINHAGEM MEDIEVAL PORTUGUESA – OS SÁS – Instituto Salazar Y Castro.
Aparte de la Revista «Hidalguia». Madrid. 2007. In-4º peq.de 94 páginas com numeração alternada. B. Ilustrado. Bem conservado.
GUERRA  (RUI MOREIRA DE SÁ E) – A PRIORIDADE DO FABRICO DE PAPEL COM PASTA DE MADEIRA NA QUINTA DE SÁ. Separata do
Jornal de Matosinhos. 1996- In- 4º de 47-I págs. B. Ilustrado.

Base Licitação: 10 €

[PORTO] – BOLETIM CULTURAL 838

Câmara Municipal do Porto. [Tipografia Leitão - Pôrto - 1938]. In-4º de 734 págs. E. Primeiro volume completo, do Boletim Cultura do Porto, desde
o {Fasciculo Nº 1 - Março de 1938 ao Fascículo Nº 4 - Dezembro de 1938]. Texto de imensos colaboradores, entre os quais destacamos os
seguintes: A. Mendes Corrêa; Aarão de Lacerda; Artur Basto; Conde de Campo-Belo, entre muitos outros. Interessante exemplar para todos aos que
se dedicam à História da Cidade do Porto, profusamente ilustrado a negro nas página do texto e em separado, com diversos trechos do Porto da
autoria de João Monteiro, sete reproduções de gravuras com vistas da cidade do Porto, imensos retratos, fac-similes, etc. Encadernação de capas
rígidas, com ferros a ouro seco na lombada. Exemplar com leves picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MONOGRAFIAS – {QUATRO EXEMPLARES} 839

FERNANDES (MAURÍCIO ANTONINO) – FELGUEIRAS DE ONTEM E DE HOJE. Edição da Câmara Municipal de Felgueiras. 1989. [Oficinas
Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada - Braga]. In-4º de 213-III págs. B. Interessante monografia de Felgueiras, impressa em papel de qualidade e
de muita cuidada execução gráfica, profusamente ilustrada a negro e a cores nas páginas do texto, com um mapa desdobrável no início do volume.
Exemplar valorizado com a seguinte dedicatória do autor na folha do anterrosto: [Ao Sr. Ilustre Amigo e confrade, António de Sousa Brandão,

https://serralvesantiguidades.com/lote/21823
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como singela prova de admiração e estima, of. o autor // O. Azeméis, 23-09-89 // M. António Fernandes]. Obra com ligeiros traços e anotações
a lápis, feitas por António de Souza-Brandão.Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações
(…), já mencionadas anteriormente.
FERREIRA (DELFIM BISMARCK) & VIGÁRIO (RAFAEL MARQUES) – ALBERGARIA-A-VELHA 1910 : DA MONARQUIA À REPÚBLICA.
Prefácio de Rui Ramos. ADERAV - Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro. 2010. In-4º de 606
págs. B. Bela monografia de Albergaria-a-Velha, impressa em papel de qualidade, profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto, com
dedicatória de um dos autores [Delfim Bismarck] a António de Souza-Brandão na folha da guarda. Edição com uma tiragem limitada a 750
exemplares. Monografia da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
FERNANDES (MAURÍCIO ANTONINO) – S. JOÃO DA MADEIRA – CIDADE DO TRABALHO. Edição da Câmara Municipal de São João da
Madeira.1996. In-4º de 316-IV págs. B. Bela monografia de São João da Madeira, impressa em papel de qualidade, profusamente ilustrada a negro
e a cores nas páginas do texto e em separado, com um mapa desdobrável no início do volume. Edição com uma tiragem limitada a 3000
exemplares, sendo este o número [753]. Exemplar valorizado com a seguinte dedicatória do autor na folha da guarda: [Ao meu ilustre Confrade e
muito prezado Amigo, António de Souza-Brandão, com um justo abraço de admiração e estima, of. o autor // O. Azeméis, 19-10-96 // M.
António Fernandes]. Obra com imensos traços e anotações a lápis, correcções feitas por António de Souza-Brandão. Livro da biblioteca de António
de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
PEREIRA (HUGO SILVEIRA) – A LINHA DO TUA (1851-2008). EDP. Edições Afrontamento. Porto. 2017. In-4º de 545-I págs. B. O presente estudo
representa um importante contributo para a história dos caminhos-de-ferro em Portugal e para a compreensão do papel da Linha do Tua no
desenvolvimento económico e social do norte do país, nomeadamente da região de Trás-os-Montes, desde o final do século XIX, até aos anos 90 do
século XX. Edição profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto. Obra com ligeiros traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-
Brandão.Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando ligeiros traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 20 €

FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA 840

Fotografia de A. Homem Cardoso. Coordenação de Alexandra de Béthencourt F. Jardim de Oliveira. Colaboração de Maria Eduarda Leal Coelho.
Edição da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. Lisboa. 1994. In-4º gr.de 299-I págs. E. Primeira edição, executada sobre papel de excelente
qualidade e enriquecida com muitas e primorosas reproduções a cores de algumas das mais valiosas peças de Mobiliário, Ourivesaria, Tapeçaria,
Azulejaria, Porcelana, Faiança e Pintura. As últimas páginas do livro são dedicadas às Oficinas de Restauro. Encadernação editorial de capas
rígidas policromadas. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

GENEALOGIA – {DOIS VOLUMES} 841

NÓBREGA (ARTUR VAZ-ÓSORIO DA) – VALLES PEIXOTOS DE VILLAS-BÔAS DA CASA DE CARVALHO DE ARCA. SUBSÍDIOS PARA A
SUA GENEALOGIA. Braga. 1964. In-4º de XVI-178-II-LVII-I págs. B. Interessante e rigoroso estudo genealógico de uma família com múltiplas
ramificações ao longo dos tempos. Edição com numerosas ilustrações impressas em separado reproduzindo brasões de armas, documentos, etc.
Edição de tiragem não numerada mas decerto muito reduzida. Obra com dedicatória do autor na folha da guarda, assinada e datada. Exemplar com
a lombada ligeiramente cansada. Miolo bem conservado.
MELO (ÁLVARO DE AZEREDO LEME PINTO E) AZEREDOS DE MESÃOFRIO • SEUS RAMOS E LIGAÇÕES. 2.ª Edição. Barcelos. 1992. In-4º
de 270-II págs. B. Edição fac-similada, deste estudo histórico e genealógico sobre a família Azeredo de Mesão frio. Obra ilustrada a negro em folhas
separadas do texto. Bem conservado. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 15 €

JORGE MARTINS 842

Publicações dom Quixote. Lisboa. 2005. In-4º de 255-I págs. E. Primeira edição, com texto em inglês, desta obra de cuidada execução gráfica e em
papel de qualidade, profusamente ilustrada a negro e a cores nas páginas do texto e em folhas à parte, com mais de duas centenas de obras do
pintor Jorge Martins. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido de tons negros, com sobrecapa e caixa original de protecção.
Exemplar em excelente estado de conservação. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 5 €

NÓBREGA (ARTUR VAZ-OSÓRIO DA) – {DUAS OBRAS} 843

PEDRAS DE ARMAS E BRASÕES TUMULARES DO CONCELHO DE FELGUEIRAS. Heráldica de Família. Edição da Câmara Municipal de
Felgueiras. 1997. In-4º gr.de XVIII-223-I págs. B. Edição profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto, com estampas fotográficas de Carlos
Alberto J. Ribeiro e da (Fotografia Orpheu - Lousada). No fim do volume vem um mapa desdobrável de grandes dimensões elaborado por António
Luís Ribeiro da Costa e pela programadora de computadores Isabel Maria Sousa Fernandes. Obra com a seguinte dedicatória da autora, na folha do
rosto: [Para o genealogista e grande Amigo António (António de Sousa Brandão), com o contentamento perante a sua obra honesta, sóbria
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e já extensa. // Artur Vaz-Osório da Nóbrega // 28-2-1998]. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
COMPÊNDIO PORTUGUÊS DE HERÁLDICA DE FAMÍLIA. Introdução do Dr. Francisco de Simas Alves de Azevedo. Mediatexto. Lisboa.2003.
In-4º de XXIII-I-239-I págs. B. Edição profusamente ilustrado a negros nas páginas do texto e a cores em folhas separadas, com motivos heráldicos.
Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado. INTERESSANTE CONJUNTO HERÁLDICO.

Base Licitação: 25 €

PADRÃO (MARIA DA GLÓRIA) – IRENE VILAR 844

Quem me dirá quem sou? / Qui me dira qui je suis? / Who will tell me who I am?. Edições ASA. Porto. 1991. In-4º de 151-I págs. E. Primeira edição,
com texto em português, francês e inglês, de bela execução gráfica, em papel encorpado de excelente qualidade, profusamente ilustrada a negro e
na sua maioria a cores, com imensas esculturas, medalhas e pinturas de Irene Vilar. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido em
tons de laranja, com sobrecapa de protecção policromada. Exemplar em excelente estado de conservação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

ARAGÃO (A. C. TEIXEIRA DE) – DESCRIÇÃO GERAL E HISTÓRICA DAS MOEDAS
CUNHADAS EM NOME DOS REIS, REGENTES E GOVERNADORES DE
PORTUGAL.

845

Livraria Fernando Machado. Porto. S/d. TRÊS VOLUMES. In-4º gr.de VI-462-II, XV-476-II e VIII-643-III páginas e XXIX-LXII-XV estampas. B.
Segunda edição, deste trabalho exaustivo, ainda hoje considerado como fundamental da bibliografia numismática portuguesa, numa nova e muito
esmerada edição ilustrada com inúmeras estampas impressas em separado e intercaladas nas páginas do texto. Exemplares com ínfimos picos de
oxidação, com mais incidência nas folhas das guardas. BONS EXEMPLARES NUMISMÁTICOS. POR ABRIR.

Base Licitação: 25 €

RESENDE: O LUGAR DO DESENHO 846

Segunda edição, realizada por cortesia do Grupo BPI - Banco Português de Investimentos, para com a Fundação Júlio Resende. Porto. 1994. In-4º
gr.de XXIII-236 páginas ilustradas, inumeradas. E. Direcção gráfica de Armando Alves. Fotografias de Guilherme Carmelo. Edição de muito cuidada
execução gráfica, impressa sobre papel encorpado, profusamente ilustrada às cores em folhas à parte, na sua maioria de página inteira, com
centenas de desenhos, aguarelas, óleos e pastel, do ilustre pintor Portuense Júlio Resende. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a
tecido de tons negros, com sobrecapa e caixa original de protecção. Exemplar em excelente estado de conservação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

FREITAS (EUGÉNIO DE ANDREA DA CUNHA E) & OUTROS – CARVALHOS DE
BASTO 847

A Descendência de Martim Pires Carvalho, Cavaleiro de Basto. Porto. 1977-2010. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. DEZ
VOLUMES + TRÊS VOLUMES DE ÍNDICES. In-4º gr.de 481-III, 502-II, 478-II, 481-III, 479-I, 479-I, 479-I, 478-II, 478-II, 414-IV + {Índices} 126-II,
118-II e 168-II págs. B. Obra da mais relevante importância entre todos os trabalhos de investigação genealógica realizados entre nós,
minuciosamente estudado e documentado, em que, além de Eugénio de Andréa da Cunha e Freitas, têm lugar de assinalável importância Maurício
António Fernandes, Nuno M. Ferraz de Andrade, Francisco J. de Abreu Maia e Castro e A. Duarte P. P. Rebelo de Carvalho, cujos nomes se
encontram descritos no frontispício dos respectivos volumes. Ilustrada com reproduções de brasões d’armas e outros símbolos heráldicos, além de
inúmeros desenhos reproduzindo aspectos de casas nobres. Tiragem restrita, sendo este conjunto o número [983]. Exemplares bem conservados,
apresentando um ou outro volume, leves manchas de oxidação. EDIÇÃO COMPLETA, MUITO PROCURADA, E JÁ ESGOTADA.

Base Licitação: 150 €

CASTRO (OLIVEIRA) & PIRES (CARDIA) – TRATADO PRATICO DE
THERAPEUTICA MODERNA 848

Porto. Typographia da Empreza Litteraria e Typographica. 1900. In-4º de 751-XVII págs. E. Interessante obra de farmacologia para a época destes
dois médicos portuenses, um fundador da revista médica “A Medicina Moderna” e o outro figura ligada a diversas actividades médicas entre elas, a
chefia dos Serviços de Cirurgia do Hospital de Matosinhos. Obra com dedicatória dos autores na folha do anterrosto. Encadernação com lombada
em pele e ferros a ouro seco. Exemplar com leves picos de oxidação e alguns traços de lápis a cor nas folhas do índice e nas folhas das
rectificações.

Base Licitação: 5 €
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GENEALOGIA // HERÁLDICA – {TRÊS VOLUMES} 849

MENDES (NUNO CANAS) – FREIRES DE SÃO GIÃO : HISTÓRIA DE UMA FAMÍLIA DO VALE DO ALVA. Edição Pedro Ferreira. Lisboa.
Frontispício - 1994. Capa da brochura - 1995. In-8º gr.de 328 págs. B. Ilustrada a negro nas folhas do texto. Edição com uma tiragem limitada a 500
exemplares e com a seguinte dedicatória do autor na folha do rosto [A António de Souza-Brandão com consideração, of. // Nuno Canas
Mendes]. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, 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.
FALCÃO (ARMANDO DE SACADURA) – FREIRES CORTE-REAIS. 2.ª Edição. Universitária Editora. Lisboa. [Editorial Império Lda.]. 2000. In-4º
peq.de 260 págs. B. ilustrado a negro com motivos heráldicos, retratos e um solar. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem
conservado.
BRANDÃO (FRANCISCO M. PONCES DE SERPA) – A FAMÍLIA SERPA PIMENTEL ● E A CARREIRA POLÍTICA E ACADÉMICA DE MANUEL
DE SERPA MACHADO. Instituto de Genealogia e Heráldica da Universidade Lusófona do Porto. [Clássica, Artes Gráficas SA – Porto. 2012. In-4º de
524-II págs. B. Edição profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto com imensos retratos e outros motivos alusivos à família Pimentel.
Exemplar com a seguinte dedicatória do autor na folha do rosto [Ao meu primo António de Souza-Brandão, agradecendo todo o apoio dado
para que esta obra sobre a nossa família fosse possível // Com um abraço amigo // Serpa Brandão // Porto, 5/6/2012].Obra com imensos
traços e anotações a lápis, duas a esferográfica [pág. 288/289], 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. BELO CONJUNTO DE GENEALOGIA.

Base Licitação: 10 €

MATOS (ARTUR TEODORO DE) – HENRIQUE O NAVEGADOR 850

[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 05208. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de verde-claro. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

MAURÍCIO ANTÓNIO FERNANDES – {TRÊS OBRAS} 851

MONIZ REBELLO, DE FAFE – ASCENDÊNCIA MAIS REMOTA E DESCENDÊNCIA ACTUAL – Edição do autor. Porto. 2015. In-4º peq.de 89-III
págs. B. Edição original, ilustrada a negro em folhas separadas do texto, com uma tiragem reduzida de 250 exemplares. Exemplar com a seguinte
dedicatória do autor na folha após o rosto [2015-09-19 // Ao meu velho amigo António de Sousa Brandão, com um grande abraço, of.ce o
autor // M. António Fernandes].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.
RIBEIROS : MORGADOS DE TORRADOS E DA TORRE DE IDÃES : VARONIA DE OITO SÉCULOS. Edição do autor. Porto. 2006. In-4º de 129-V
págs. B. Edição original, ilustrada a negro nas páginas do texto e a cores em separado, com uma tiragem de 500 exemplares. Exemplar com a
seguinte dedicatória do autor na folha do anterrosto [Ao meu cordial amigo António de Sousa-Brandão, (…) Oliv. de Azeméis, 14-07-2006 // o
autor: M. António Fernandes].Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
OS BRANDÕES – ORIGENS E VARONIA (938-1663) – Edição do autor. Porto. 2007. In-4º peq.de 63-V págs. B. Edição original, ilustrada a negro
nas páginas do texto, com uma tiragem reduzida de 300 exemplares numerados, sendo este o numero [15] e por baixo uma dedicatória do autor,
assinada e datada. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado. BELO CONJUNTO DE GENEALOGIA.

Base Licitação: 10 €

BARRETO (LUIS BARRETO) – OS NAVIOS DOS DESCOBRIMENTOS 852

[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 06767. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de azul. ESGOTADO

Base Licitação: 15 €

GENEALOGIA // HERÁLDICA – {TRÊS VOLUMES} 853

CORREIA (LÍVIO) – O MORGADO DE CATA-SOL EM BARCARENA. Prefácio de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa. Câmara Municipal de Oeiras.
2000. In-4º peq.de 111-I págs. B. Primeira edição, deste estudo genealógico, ilustrado a negro e a cores nas páginas do texto e em separado. Obra
com a seguinte dedicatória do autor na folha do rosto [Ao António de Souza-Brandão oferece, com grande estima e consideração, o autor //
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Lívio Correia // Porto, 2005]. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado.
GALVÃO-TELLES (JOÃO BERNARDO) – OS TELLES DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA : DESCENDÊNCIAS E LIGAÇÕES NOS SÉCULOS
XVI A XIX. Centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da Família. Universidade Moderna do Porto. 2000. In-4º peq.de 212 págs. B.
Edição com uma tiragem limitada a 600 exemplares, ilustrada a negro nas páginas do texto. 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.
SOVERAL (MANUEL ABRANCHES DE) – MACHADO DE VILA POUCA DE AGUIAR. Ascendências e parentescos da Casa do Couto d'Além em
Soutelo de Aguiar. Porto. 2000. In-4º peq.de 208 págs. B. Edição original, de estudo genealógico, ilustrado nas páginas do texto, com uma tiragem
de 300 exemplares, numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [221]. Exemplar com uma dedicatória do autor ao amigo António
Brandão, na folha do rosto. 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. Exemplar com sinais de manuseamento, apresentando
traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. BELO CONJUNTO DE GENEALOGIA.

Base Licitação: 10 €

ALBUQUERQUE (LUIS) – COLOMBO 854

[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 005598. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de verde. ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – {TRÊS VOLUMES} 855

{PRIMEIRO VOLUME} – FUNDOS MONÁSTICOS • INVENTÁRIOS. {SEGUNDO VOLUME} – FUNDOS NOTARIAIS • INVENTÁRIOS E ÍNDICES.
{TERCEIRO VOLUME} – GUIA DO ARQUIVO • UMA EXPERIÊNCIA DE TRATAMENTO DOCUMENTAL - 1990/92. Edição do Arquivo Distrital do
Porto. Porto. 1993. TRÊS VOLUMES. In-4º de 119-I, 558-II e 365-I págs. B. O primeiro volume descreve cada uma das instituições e a respectiva
documentação (tecnicamente designada por Fundos) custodiada pelo Arquivo Distrital. O segundo volume descreve a documentação produzida por
oito congregações e conventos. O terceiro volume descreve a documentação produzida por seis cartórios notariais da região do Porto.
Exemplares da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservados. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

[Oliveira de Azeméis] UL-VÁRIA : ARQUIVO DE ESTUDOS REGIONAIS 856

Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Museu Regional de Oliveira de Azeméis. Oliveira de Azeméis. [Oficinas
Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. - Braga].1994•1995•1996•1998/1999•2002. CINCO TOMOS. In-4º de 348-II, 254-II, 291-I, 221-I e 176 págs. B.
Primeira e única edição, desta revista publicada anualmente com dois números e já terminada no ano de 1999, continuada com o título: TERRAS
ENTRE DOURO E VOUGA - {TOMO V}, em 2002 e que se encontra também nesta colecção. {TOMO I - Nº 1-2}, edição de 1994, com uma tiragem
limitada a 1000 exemplares numerados, sendo este o número [123]. {TOMO II - Nº 1-2}, edição de 1995, com uma tiragem limitada a 1000
exemplares numerados, sendo este o número [324]. {TOMO III - Nº 1-2}, edição de 1996, com uma tiragem limitada a 1000 exemplares numerados,
sendo este o número [962]. {TOMO IV - Nº 1-2}, edição de 1998/1999, com uma tiragem limitada a 750 exemplares numerados, sendo este o
número [724]. {TOMO V - TERRAS ENTRE DOURO E VOUGA}, edição de 2002, com uma tiragem limitada a 500 exemplares numerados, sendo
este o número [394]. Exemplares ilustrados a negro nas páginas do texto, com diversificados motivos alusivos ao tema desta edição. Nos primeiros
dois tomos desta obra existem imensos traços e anotações a lápis, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de
diversos livros de genealogia e heráldica. Colecção da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplares com sinais de manuseamento,
apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. ESGOTADA E PROCURADA.

Base Licitação: 15 €

AFONSO (DOMINGOS DE ARAÚJO) & VALDEZ (RUY DIQUE TRAVASSOS) –
LIVRO DE OIRO DA NOBREZA 857

APOSTILAS À RESENHA DAS FAMÍLIAS TITULARES DE PORTUGAL DE JOÃO CARLOS FÊO CARDOSO CASTELO BRANCO E TÔRRES E
MANOEL DE CASTRO PEREIRA DE MESQUITA (...). Prefácio do Dr. José de Sousa Machado. Na Tipografia da «Pax». Braga. MCMXXXII (a
MCMXXXIV). [Aliás, J. A. Telles da Silva. Lisboa. 1988]. TRÊS VOLUMES. In-4º de 569-V, 542-IV e 997-III págs. B. Reedição fac-similada, deste
apreciado estudo genealógico de reconhecida autoridade e interesse, marco importante na bibliografia genealógica portuguesa. Reedição não
numerada, nem rubricada pelo editor, limitada a 500 exemplares, que reproduz a edição de 1932-1934. Colecção da biblioteca de António de Souza-
Brandão. Exemplares com sinais de manuseamento e bem conservados. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 40 €
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BRITO (F. ABRUNHOSA DE) – AS DOZE PORTAS DE GERAÇÕES DE AROUCA.
1500 - 1800 858

Instituto de Genealogia e Heráldica da Universidade Lusófona do Porto. 2006 / 2008. DOIS VOLUMES. In-4º de 611-I e 700-XX págs. B. Primeira
edição, deste estudo muito completo, em torno das genealogias das famílias das principais casas nobres da vila de Arouca no período
compreendido entre 1500 e 1800, profusamente ilustrado a negro e a cores nas páginas do texto e em separado, com uma tiragem de 500
exemplares, numerados, com os números [70] - Primeiro volume e [60] - Segundo volume]. Obra com imensos traços e anotações a lápis, quatro
sublinhados a esferográfica [pág. 372], devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e
heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservados, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente. POUCO VULGARES E PROCURADOS.

Base Licitação: 20 €

MONOGRAFIAS – {QUATRO EXEMPLARES} 859

GONDIM (INOCÊNCIO OSÓRIO LOPES DE) – AVINTES E SUAS ANTIGUIDADES. Junta de Freguesia de Avintes. [Composto e impresso na
Imprensa Portuguesa. Porto. S/d.]. In-8º de 166-II págs. B. Monografia publicada inicialmente, em folhetins no antigo «Jornal dos Carvalhos», desde
22 de Junho de 1890 a 23 de Novembro de 1891. Edição ilustrada a negro em folhas separadas 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, ligeira
mancha de oxidação na parte inferior da lombada da frente, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
CAMPANHÃ: ESTUDOS MONOGRÁFICOS. Coordenação de Miguel Ferreira Meireles e Agostinho B. Vieira Rodrigues. Junta de Freguesia de
Campanhã /Câmara Municipal do Porto. Porto. 1991. In-4º peq.de 361-V págs. B. Interessante monografia portuense, profusamente ilustrada a
negro e a cores nas páginas do texto, com uma tiragem limitada a 1000 exemplares. Obra com pequena rubrica de posse na folha da guarda.
Exemplar com sobrecapas de protecção policromadas. Bem conservado.
GOMES (JOAQUIM COSTA) – MONOGRAFIA DE VILAR DE ANDORINHO. Edição da Junta de Freguesia, com o patrocínio da Câmara Municipal
de Gaia. [1993]. In-4º de 222-II págs. B. Interessante monografia, profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto e a cores em páginas
extratexto, com uma tiragem limitada a 1000 exemplares. Bem conservado, apresentando leves picos de oxidação na folha do rosto e verso da capa
de brochura da frente.
MACHADO (PAULO SÁ) – AVINTES : HISTÓRIA DO POSTAL, DOS CORREIOS E CRUZEIROS. Edição da Comissão das Comemorações dos
1100 anos de Avintes. 1997. In-4º de 87-I págs. B. Interessante edição desta vila gaiense, imprensa em papel de qualidade e de muita cuidada
execução gráfica, ilustrada a negro e na sua maioria a cores nas páginas do texto e em separado, com uma tiragem limitada a 2000 exemplares.
Obra com assinatura de posse na folha da guarda. Bem conservado. INTERESSANTE COLECÇÃO.

Base Licitação: 20 €

GONÇALVES (EDUARDO OSÓRIO) – RAÍZES DA BEIRA 860

GENEALOGIA E PATRIMÓNIO DA SERRA DA ESTRELA AO VALE DO MONDEGO. Dislivro Histórica. Lisboa. 2006. DOIS VOLUMES. In-4º de
794 e 824 págs. B. Primeira edição, deste estudo genealógico e muito completo, para quem pretenda estudar famílias da Beira-Serra,
profusamente ilustrados a negro nas páginas do texto e em separado, com uma tiragem de 500 exemplares. Livros com o Ex-líbris de António de
Souza-Brandão. Obra com imensos traços e anotações a lápis, diversas inscrições a esferográfica, sublinhados com marcador de cor amarela,
devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar com sinais de
manuseamento, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente, com ligeiros vincos no centro das lombadas, devido ao seu
frequente uso. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

CRATO (NUNO), NÁPOLES (SUZANA METELLO DE) & OLIVEIRA (FERNANDO
CORREIA DE) – RELÓGIOS DE SOL 861

Levantamento iconográfico de Jorge Correia Santos. Design gráfico de Eduardo Aires. Edição do Clube do Coleccionador dos Correios. [CTT-
Correios de Portugal]. 2006. In-4º de 171-I págs. E. Edição com texto em português, profusamente ilustrada a cores e a negro nas páginas do texto e
em separado, com os respectivos selos. Tiragem limitada de 7.000 exemplares, sendo este o Nº 3804. Encadernação editorial de capa dura.
ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

GENEALOGIA – {QUATRO EXEMPLARES} 862

MELO E LEME (FRANCISCO CARLOS DE AZEREDO PINTO) – VASCO DA GAMA. NOTAS HISTÓRICAS E GENEALÓGICAS. Edição do autor.
Porto. 1970. In-4º de 52-IV págs. B. Interessante edição, impressa em papel de superior qualidade, ilustrada a negro em folhas intercaladas no texto,
com uma tiragem reduzida de 250 exemplares, todos numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [186]. Livro da biblioteca de António
de Souza-Brandão. Exemplar com leves manchas de oxidação nas capas de brochura.
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FALCÃO (ARMANDO DE SACADURA) – CABRAIS DA FREGUESIA DE NABAIS, TERMO DE GOUVEIA. SUBSÍDIOS GENEALÓGICOS.
Separata da Revista «Beira Alta». Viseu. 1967. In-4º peq.de 258-II págs. B. Edição ilustrada a negro em folhas separadas do texto. Obra com alguns
traços e anotações a lápis, 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, algumas manchas de oxidação e ligeiras quebras nas capas de brochura,
apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
FALCÃO (ARMANDO DE SACADURA (1969) – PINTOS ÁLVARES DE CARVALHO DE CELORICO DE BASTO. Braga. 1969. In-4º de 79-I págs.
B.
Separata da Revista «Armas e Troféus». In-4º de79-I págs. B. Ilustrado. Obra com ligeiros traços e anotações a lápis, 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, capas de brochura ligeiramente amarelecidas, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
SOUSA (FERNANDO DE GOUVEIA E) – GENTE NOBRE DE BESTEIROS, NOS SECULOS XVI, XVII, XVIII E XIX. (COM BASE NOS ASSENTOS
DE CASAMENTOS, BAPTISMOS E ÓBITOS DOS LIVROS PAROQUIAIS RESPECTIVOS). Edição da Junta Distrital de Viseu. 1971. In-4º de 310-
VIII págs. B. Obra com alguns traços e anotações a lápis, 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, capas de brochura ligeiramente amarelecidas,
apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. BELO CONJUNTO DE GENEALOGIA.

Base Licitação: 10 €

NEVES (FRANCISCO CRUZ) – POR ESSE MAR FORA 863

[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 005102. Encadernação editorial de capa dura, revestida a tela em tons de azul.
ESGOTADO.

Base Licitação: 15 €

MONOGRAFIAS / GENEALOGIA – {QUATRO EXEMPLARES} 864

FREITAS (MANUEL ALCINO MARTINS DE) – FERNÃO DE MAGALHÃES : NASCEU EM SABROSA. Distrito de Vila Real: Província de Trás-os-
Montes. [Composto e impresso na Min. Transmontana - Vila Real. 1980]. In-8º de 142-II págs. B. Interessante ensaio histórico que pretende definir
como sendo Sabrosa o lugar de nascimento de Fernão de Magalhães, ilustrado a negro nas páginas do texto, com diversos motivos alusivos ao
ilustre navegador português. Exemplar valorizado com a seguinte dedicatória do autor na folha da guarda: [Para o Exmo. Ser. António de Sousa
Brandão, com justa homenagem do autor, // Manuel Alcino Martins de Freitas]. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António
de Souza-Brandão.Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente.
MONTEIRO (J. GONÇALVES) – SUBSÍDIOS PARA A MONOGRAFIA DO CONCELHO DE ARMAMAR. (ESBOÇO E SUBSÍDIOS PARA UMA
MONOGRAFIA). Viseu. 1984. In-8º de 336-I págs. B. Bela monografia do concelho de Armamar, 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.Exemplar da biblioteca de António de
Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
AFONSO (ALÍPIO MARTINS) – FONTELAS : PERFIL MONOGRÁFICO. Edição do autor. [Composto e impresso na Tipografia Gutenberg - Chaves.
1971]. In-8º gr.de 163-V págs. B. Bela monografia de Fontelas, freguesia do Concelho do Peso da Régua, ilustrada a negro nas páginas do texto.
Obra com ligeiros traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão.Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com
pequena inscrição e data na parte inferior da folha do rosto, apresentando ainda traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
REZENDE (JOSÉ CABRAL PINTO DE) & REZENDE (MIGUEL PINTO DE) – FAMÍLIAS NOBRES NOS CONCELHOS DE CINFÃES, FERREIROS
E TENDAIS NOS SÉCS. XVI, XVII E XVIII. Porto. 1988. [Composto e impresso nas Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Limitada - Braga]. In-4º
de 193-III págs. B. Interessante estudo genealógico, para quem pretenda estudar as famílias Nobres dos concelhos de Cinfães, Ferreiros e Tendais,
ilustrado com as armas de cada família, impressas junto ao texto. Obra com imensos traços e anotações a lápis, 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, ligeiro vinco na capa de brochura da frente, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
INTERESSANTE CONJUNTO.

Base Licitação: 20 €

D. MANUEL II - REI DE PORTUGAL (1889-1932) 865

“DUAS FOTOGRAFIAS” – Montagens fotográficas a preto e branco, impressão a gelatina de prata sobre papel, coladas em cartão original. D.
Manuel está representado de pé e em posição de posse, uma ligeiramente virada para a direita e outra em posição frontal, com o uniforme de
Almirante-General da Armada, concebido para uso pessoal. Na sua qualidade de Monarca e Grão-Mestre das Ordens Reais, enverga o colar de
oficial da antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a placa da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de
Vila Viçosa, a placa das três ordens - Cristo, Avis, Santiago e ainda a faixa da Grã-Cruz das três ordens. Uma das fotografias com a Coroa Real de
D. Manuel II no canto superior esquerdo do cartão e na parte inferior esquerda a marca incisa a dourado da casa “PHOTOGRAPHIA DE LISBOA” -
[J. Coutinho • Lisboa • Rua Ivens, 53]. Sinais de uso e em razoável estado de conservação, apresentando alguma sujidade e manchas de
oxidação no cartão.
Dim: 14,2x10,2 cm (Menor)
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Dim: 23,9x19,8 cm (Cartão menor)
Dim: 16,8x12 cm (Maior)
Dim: 28x21,8 cm (Cartão maior)

Base Licitação: 25 €

LIVRO DO INFANTE D. PEDRO DE PORTUGAL, O QUAL ANDOU AS SETE
PARTIDAS DO MUNDO. FEITO POR GOMES DE SANTO ESTEVÃO, HUM DOS
DOZE QUE FOI NA SUA COMPANHIA.

866

Rio de Janeiro, Na Typografia de J. J. Barroso e Comp. 1835. In-8º gr.de 20 págs. B. Edição brasileira, ilustrada com uma bela vinheta gravada a
negro, com as Armas Reais Portuguesas no centro da folha do rosto. Obra sobre as viagens que o Infante D. Pedro I, filho de D. João I, também
conhecido por Príncipe das Sete Partidas. Exemplar em brochura presa com atilhos à lombada em bastante razoável estado de conservação,
apresentando assinatura de posse na folha do rosto, junto ao correr da lombada. POUCO VULGAR E PROCURADO.

Base Licitação: 35 €

OPÚSCULOS – {DOIS EXEMPLARES} 867

ROMARIA AO PRODIGIOSO SANTO ANTONIO DE LISBOA. Venerado (além do Rio) na sua Ermida da Charneca. Lisboa: Na Officina de
Simão Thaddeo Ferreira. Anno M.DCC.LXXXVII [1787]. In-8º gr.de 25-Ipágs. B. Opúsculo setecentista, desta peça anónima de teatro de cordel em
um acto, que hoje são bastante raros e apreciados. Obra com evidente interesse Olisiponense e Antoniano desta Romaria à Ermida da Charneca na
“outra banda”, apresenta como intervenientes tipos populares da região como: “Leandro sujeito de Azeitão”, “Hum pescador de Setúbal” e “Hum
Campino que trata da Ermida”. Exemplar com sinais de manuseamento, algumas manchas de oxidação e outras possíveis faltas e defeitos. RARO E
APRECIADO.
SABROSA (BARÃO DA RIBEIRA DE) – PORTUGAL DESAGGRAVADO DAS INJUSTAS ASSERÇÕES DE LORD BROUGHAM, PELO NOBRE
SENADOR (…), NA SESSÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1839. Lisboa: Na Imprensa Nevesiana. 1839. In-8º gr.de 8 págs. B. Este, e muitos outros
discursos que pronunciou nas câmaras dos Senadores e Deputados, quer como representante da nação, quer como ministro da coroa, andam
insertos nos Diários das mesmas câmaras. Exemplar com leves manchas de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

MATOS (GASTÃO DE MELO DE) & BANDEIRA (LUÍS STUBBS SALDANHA
MONTEIRO) – HERÁLDICA 868

Verbo. [Composto e Impresso nas Oficinas de Gris, Impressores, S.A.R.L. (Lisboa / Cacém). 1969]. In-4º peq.de 219-III págs. E. Interessante
trabalho da ciência heráldica, numa cuidada edição em papel de qualidade, ilustrada com numerosos desenhos alusivos à heráldica, nas páginas do
texto. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e
heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas, revestidas a tecido em tons de bordeaux,
com dizeres a ouro na lombada, sem as capas de protecção. Exemplar bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas
anteriormente. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

ARMAS E TROFÉUS – REVISTA DE HISTÓRIA, HERÁLDICA, GENEALOGIA E
ARTE. 869

Propriedade do Instituto Português de Heráldica. Lisboa. 1976 /2016. III Série - IV Série - V Série - VI Série - VII Série - VIII Série e IX Série. In-4º de
{27 VOLUMES COM 31 TOMOS}. B. Conjunto construído pelos seguintes séries: {III série - Tomo V}, Janeiro - Março / N.º1 - 1976; {III Série -
Tomo VI}, Setembro - Dezembro / N.º 3 - 1977; {III Série - Tomo IV}, Maio - Dezembro / N.º 2 e 3 - 1978; {IV Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro /
N.º 1,2 e 3 - 1979; {V Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 - 1980; {V Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 - 1981; {V Série -
Tomo III e IV}, 1982 e 1983; {V Série - Tomo V}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 - 1984; {VI Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 -
1987 e 1988; {VI Série - Tomo III}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 – 1991; {VI Série - Tomo IV}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 - 1992; {VI Série
- Tomo V}, Janeiro - Dezembro / N.º 1,2 e 3 - 1993; {VI Série - Tomo VI}, Janeiro - Dezembro / 1994; {VI Série - Tomo VI}, Janeiro - Dezembro /
1995; {VII Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / 1996; {VIII Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / 1997; {VIII Série - Tomo II}, Janeiro - Dezembro /
1998; {IX Série - Tomo I}, Janeiro - Dezembro / 1999; {IX Série - Dois tomos}, Janeiro - Dezembro / 2000 • Janeiro - Dezembro / 2001; {IX Série -
Dois tomos}, Janeiro - Dezembro / 2002 • Janeiro - Dezembro / 2003; {IX Série - Um tomo}, Janeiro - Dezembro / 2004; {IX Série - Um tomo},
Janeiro - Dezembro / 2005; {IX Série - Dois tomos}, Janeiro - Dezembro / 2006 • Janeiro - Dezembro / 2007; {IX Série - Um tomo}, Janeiro -
Dezembro / 2008; {IX Série - Tomo XVIII}, Janeiro - Dezembro / 2016. Algumas revistas encontram-se com imensos traços e anotações a lápis,
correcções feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Colecção da biblioteca de António de
Souza-Brandão. Exemplares com sinais acentuados de manuseamento, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente,
algumas brochuras com defeitos, cansadas, com sujidade e outos possíveis defeitos. Esta revista continua a ser publicada. Conjunto difícil de reunir,
uma vez que alguns dos números se encontram esgotados.
INTERESSANTES E PROCURADAS REVISTAS.

Base Licitação: 30 €
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PATO (BULHÃO) – MEMÓRIAS 870

{TOMO I} – SCENAS DE INFANCIA E HOMENS DE LETTRAS. {TOMO II} – HOMENS POLITICOS. Lisboa. Typographia da Academia Real das
Sciencias. 1894. [DOIS TOMOS EM 1 VOLUME]. In-8º de VI-338-II e VI-370-II págs. E. Primeira edição, desta importante obra de memórias de
Raimundo António de Bulhão Pato, apesar de faltar o 3.º volume com o título de “Quadrinhos de outras epochas”, de 1907. {No primeiro tomo},
Bulhão Pato, evoca a vida e a obra de escritores célebres, como Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antero de Quental e Gonçalves Crespo. {No
segundo tomo}, Homens Políticos - Bulhão Pato, ocupa-se de vários acontecimentos e personalidades ligadas à vida política, com destaque para o
seu grande amigo António de Serpa Pimentel, Escritor, Conselheiro de Estado, Ministro e líder do Partido Regenerador, texto desde a página Nº 313
até ao fim do volume. Obra valorizada com as seguintes dedicatórias do autor na folha do anterrosto e na folha da guarda: [Tomo I – Ao seu
querido e honrado amigo António de Serpa // Bulhão Pato // Monte da Caparica // Maio 12. 94] & [Tomo II – Ao seu querido e velho amigo
António de Serpa Pimentel // Bulhão Pato // 9. 94]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação com a lombada e
os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar
com ínfimas manchas de oxidação, com muita mais incidência nas capas de brochura e folhas das guardas. RARO.

Base Licitação: 50 €

CARVALHO (MARIA AMÁLIA VAZ DE) – FIGURAS DE HOJE E DE HONTEM 871

Lisboa. Parceria António Maria Pereira. 1902. In-8º de VI-310 págs. E. Primeira edição, desta obra com diversos artigos sobre Eça de Queiroz,
António de Serpa Pimentel, Tomaz Ribeiro, António Enes, Eduardo Prado, etc. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela
encadernação com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, sem as capas de brochura. Exemplar
com leves picos de oxidação, diversos apontamentos a lápis e outros possíveis defeitos. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 5 €

PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – ALEXANDRE HERCULANO E O SEU TEMPO :
ESTUDO CRÍTICO 872

Por (...). Lisboa. Imprensa Nacional. 1881. In-8º de 261-I págs. E. Primeira edição, deste ilustre literato e estadista António de Serpa Pimentel, a
qual dedica este livro «Aos Amigos, Admiradores e Discípulos de Alexandre Herculano». Com bastante interesse para o estudo dos vários aspectos
da personalidade do grande historiador português. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com
lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, sem as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação. Ref:
Inocêncio – Dicionário Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página Nº 304. INVULGAR.

Base Licitação: 30 €

PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – O ANARCHISMO 873

Estudo acerca da questão Social. Lisboa. Antiga Casa Bertrand – José Bastos. 1894. In-8º de 68-IV págs. E. Primeira edição, deste ilustre literato e
estadista António de Serpa Pimentel. «O Anarquismo e a questão Social», que, discutindo o anarquismo e acentuando o que separa do socialismo,
conclui que não é pela violência nem pela perseguição que a ideia anarquista poderá ser debelada, mas que «para combater eficazmente as suas
tendências revolucionarias, e todas as que resultem do antagonismo e do ódio das classes, é essencial que o progresso moral acompanhe o
progresso material e o progresso cientifico, podendo e devendo a violência ser empregada contra a violência, mas não contra a ideia». Obra com o
Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e
ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de
oxidação. Ref: Inocêncio – Dicionário Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página Nº 304. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – HISTÓRIA E CIVILISAÇÃO: NAPOLEÃO III 874

Uma tragédia antiga nos tempos modernos. Lisboa. Antiga Casa Bertrand – José Bastos. 1895. In-8º de 160-IV págs. E. Primeira edição, deste
ilustre literato e estadista António de Serpa Pimentel. Livro relativo ao efémero império de Maximiliano de Habsburgo-Lorena, no México. Obra com o
Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e
ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de
oxidação. Ref: Inocêncio – Dicionário Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página Nº 304. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €
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PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – QUESTÕES DE POLITICA POSITIVA: DA
NACIONALIDADE E DO GOVERNO REPRESENTATIVO. 875

Coimbra. Imprensa da Universidade. 1881. In-8º de XI-I-289-I-XVIII págs. E. Primeira edição, desta obra, considerado um dos melhores livros
publicado pelo literato e estadista António de Serpa Pimentel. «Questões de política positiva: da nacionalidade e do governo representativo», onde
interessantes problemas de direito público são versados com uma superior elevação de pontos de vista, e um critério tão seguro, que basta só por si
este primoroso trabalho para dar ideia de um espirito lucido, penetrante, arejado, onde as ideias mais liberais e os mais sãos preceitos da filosofia
positiva. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro
seco, sem as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com alguns picos de oxidação generalizados. Ref: Inocêncio – Dicionário
Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página Nº 304. ESTIMADO E POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

PIMENTEL (FRANCISCO DE SERPA) – HARENS E EUNUCHOS 876

ASPECTOS DA TURQUIA MODERNA. Livraria Garnier Irmãos. Rio de Janeiro – Paris. S/d. [1913]. In-8º de 216 págs. E. Primeira edição, desta
bela monografia sobre os aspectos da Turquia Moderna, dedicada pelo autor ao seu amigo íntimo Aquilino Ribeiro. Edição ilustrada a negro com 14
fototipografias em folhas extratexto e de página inteira. Obra com dedicatória do autor na folha do anterrosto. Exemplar com o Ex-líbris de António
de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro
na lombada e frisos nas pastas, conservando a capa de brochura de trás. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 20 €

BASTO (A. DE MAGALHÃES) – SILVA DE HISTÓRIA E ARTE 877

(Notícias Portucalenses). Editora – Livraria Progredior. Pôrto. [1945]. In-8º de VI-359-I págs. E. Primeira edição, desta obra de Artur de Magalhães
Basto, de muito variado interesse. Ilustrado a negro em folhas à parte. Do índice salientámos os seguintes capítulos: «Mestres de pedraria,
carpintaria, escultura e ensamblagem»; «Da Sé do Pôrto e seus anexos»; «Àcerca dos Mosteiros, Igrejas e Capelas»; «Da Tôrre de Pedro Sem»;
«Calmels e o monumento a D. Pedro IV»; «Do Pôrto como meio musical». Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação
autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas,
conservando as capas de brochura. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

BASTO (A. DE MAGALHÃES) – PORTO E BRASIL 878

Figuras e factos da História Luso-Brasileira. Editora – Livraria Progredior - Porto. [1946]. In-8º de VI-247-I págs. E. Primeira edição, deste
historiador portuense Artur de Magalhães Basto, ilustrado a negro nas folhas do texto. Do índice salientámos os seguintes capítulos: «Pero Vaz de
Caminha e o Porto»; «A prepósito de Brás Cubas»; «Porto e São-Paulo»; «O «Voador» e historiografia portuense»; «O espírito crítico do Doutor
Bartolomeu»; «Bartolomeu de Gusmão»; «Bartolomeu Lourenço e a Inquisição»; «A conquista do ar e os Manuscritos da Biblioteca Municipal do
Porto»; «Passarola»; «A vida aventurosa e trágica de Bartolomeu de Gusmão»; «Pombal e o Escrivão da Alçada»; «Um «enigma histórico»: porque
foi preso o Escrivão da Alçada?»; são alguns dos temas tratados neste volume. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela
encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas
pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar com ínfimos picos de oxidação e diversos traços e anotações a lápis. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

SARAIVA (ANTÓNIO JOSÉ) – INQUISIÇÃO E CRISTÃOS-NOVOS 879

Editorial Inova. Porto. [1969]. In-8º de 319-IX págs. E. Primeira edição, desta obra rapidamente esgotada. Livro notável a vários títulos onde “a
interpretação proposta representa uma mutação decisiva na problemática da história do Santo Ofício”. Exemplar da biblioteca de António Souza-
Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na
lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar com ínfimos picos de oxidação e diversos traços e anotações a lápis.
BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – PORTUGAL MODERNO : A QUÉDA DO
ANTIGO REGIMEN (1820 até 1834) 880
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Lisboa. Livraria de António Maria Pereira – Editor. 1896. In-8º gr.de 236-II págs. E. Primeira edição, deste interessante estudo histórico sobre um
dos períodos mais conturbados da História de Portugal. (Texto tirado da introdução). "O auctor d´estas linhas, apesar de ligado por íntimos laços de
família a quem tomou parte muito activa nos acontecimentos de 1820 a 1834, porque seu pae foi membro e um dos presidentes do congresso
constituinte de 1820, e depois perseguido, preso e com todos os seus bens confiscados no tempo de D. Miguel, julga-se hoje, (…) completamente
imparcial nas questões da epocha de que se propõe a escrever a história". Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de
capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, sem as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos e
manchas de oxidação generalizadas.
Ref: Inocêncio – Dicionário Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página Nº 304. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

PIMENTEL (JAYME PEREIRA DE SAMPAIO FORJAZ DE SERPA) – NOTICIAS
BIOGRAPHICAS ●1888 881

Typographia Castro Irmão. Lisboa. 1889. In-8º de 342-II páginas + IX-I páginas de índice. Edição original, deste trabalho de genealogia, ilustrado
extratexto com um retrato do autor, após a folha do rosto. Obra com dedicatória do autor à D. Luísa de Serpa na capa de brochura, junto à cabeça,
assinada e datada. Inclui ainda na capa de brochura o carimbo de posse da família Souza Brandão. Este volume contém um índice, uma nótula
biobibliográfica do autor, com a seguinte advertência dactilografada: «Como herdeiro e possuidor deste livro, ao qual acrescentei o índice (…), antes
de o mandar encadernar (…), também me pareceu interessante introduzir-lhe as folhas que adiante se seguem em branco, para (…) nelas poder
apontar tudo quanto posteriormente àquela data me parecer digno de registo relativamente à descendência de meu bisavó António de Serpa
Pimentel e, naturalmente, à de todos os seus irmãos». Páscoa de 1973 – António de Souza-Brandão. Excepcional encadernação autenticada na
seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de pele de tons vermelhos, com ferros e frisos decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas,
conservando a capa de brochura da frente. Carminado à cabeça. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Exemplar com diversas
anotações a lápis, algumas manchas de humidade, mas bem conservado para a época. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

REIS (ANTÓNIO COSTA) – DO SENTIR A VIDA 882

Edição de A. Costa Reis, Lda – Porto. [Execução de Humberto - Artes Gráficas – Maio de 1986]. In-8º gr.de 163-I págs. E. Primeira edição, com
uma tiragem limitada de 150 exemplares, numerados e assinados pelo autor, sendo este o número [5]. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-
Brandão.
Livro com dedicatória do autor a António Brandão na folha após o rosto. Excepcional encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em
inteira de pele, com ferros e frisos decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça.
Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

MONTEIRO (GOMES) – FERAS NO POVOADO 883

(Memórias dum guerrilheiro cabralista). Lisboa. Edição da Emprêsa Nacional de Publicidade. 1947. In-8º gr.de 338-II págs. E. Primeira edição,
desta interessante obra de Joaquim Gomes Monteiro, que aborda um dos períodos das lutas e guerrilhas liberais. Livro dividido em três partes: {1.ª
parte} - Quando os Lobos Uivam; {2.ª parte} - Em plena era Cabralina e{3.ª parte} - O assentar da vasa. Edição ilustrada a negro em folhas à
parte, com trabalhos de Stuart Carvalhais. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior
«Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura.
Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação e diversos traços e anotações a lápis. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 30 €

PIMENTEL (JOSÉ FREIRE DE SERPA) – TRADICÇÕES CAVALLEIROSAS DA
MINHA PATRIA 884

1.ª EPOCHA. Coimbra: Na Imprensa da Universidade. 1840. Primeira edição, deste livro raro de poesias medievalistas. Obra com o Ex-líbris de
António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Dosil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros
decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com alguns picos
acentuados de oxidação. INVULGAR.
Nota: José Freire de Serpa Pimentel  (1814-1870) – Autor da segunda geração romântica, 2.º Visconde de Gouveia e Par do Reino, nascido a 21 de
Novembro de 1814, em Coimbra, e falecido a 22 de Janeiro de 1870, em Lisboa. Irmão do também poeta António de Serpa Pimentel, destacou-se
como poeta medievista e dramaturgo. Em 1838, ano em que publicou o seu primeiro drama, D. Sisnando, Conde de Coimbra. Ao longo da sua vida,
colaborou com jornais de poesias ,Revistas, etc. Publicou muitos dramas históricos, de entre os quais O Almansor Aben-Afan  (1840) e D. Sancho II 
(1846). Em 1839 e 1840, publicou os volumes de poesias Solaus & Cancioneiro e Tradições Cavaleirosas da Minha Pátria.

Base Licitação: 25 €
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SÉRGIO (ANTÓNIO) – BREVE INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA DE PORTUGAL 885

Obras Completas. Edição crítica orientada por Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão e organizada por
Idalina Sá da Costa e Augusto Abelaira. Livraria Sá da Costa Editora. Lisboa. 1972. In-8º gr.de X-164-II págs. E. Primeira edição portuguesa,
inserida nas «Obras Completas de António Sérgio». [Quando saiu a primeira edição desta obra – a espanhola – vigorava a ditadura em Portugal.
Não querendo eu prejudicar os eleitores, sujeitando-os a uma apreensão do livro no nosso país, elidi um certo número de passos, que se encontram
nesta edição portuguesa.]. (Texto tirado da Advertência). Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na
seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas
de brochura. Exemplar com alguns picos e manchas de oxidação e diversos traços e anotações a lápis. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

SÁ (VICTOR DE) – PERSPECTIVAS DO SÉCULO XIX 886

Ensaios. Portugália Editora. Lisboa.1964. In- 8º gr.de 291-III págs. E. Primeira edição, ilustrada a negro com diversos retratos e frontispícios em
folha à parte. Capa de João da Câmara Leme. Em Perspectivas do Século XIX, Victor de Sá, lança alguns novos temas que são o ponto de partida
para estudos que desenvolverá nos anos seguintes como centrais do seu labor historiográfico. Entre eles, destaquemos o capítulo sobre: “A
introdução do estudo da economia política em Portugal”; “A primeira imprensa socialista em Portugal”; “Reflexos em Portugal da polémica
económico-social «Filosofia da Miséria» - «Miséria da Filosofia» ”. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação
autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas,
conservando as capas de brochura. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

MONIZ (EGAS) – A NOSSA CASA 887

Câmara Municipal de Estarreja. [Litografia Estarrejense]. Estarreja. 1987. In-8º gr.de 413-III págs. E. Edição reeditada pela Câmara Municipal de
Estarreja, conforme a 1.ª edição de 1950, em Junho de 1987, impresso em papel qualidade e ilustrada com numerosas fotogravuras a negro em
folhas separadas do texto. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com
a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à
cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

BRASIL (AMÉRICO) – A DESCENDÊNCIA PORTUGUESA DO GENERAL
NAPOLEÓNICO ANDOCHE JUNOT 888

I. P. H. Lisboa. 1984. In-8º de 107-III págs. E. Edição original, subsidiada pelo Instituto Português de Heráldica. Livro da autoria de Américo Brasil,
pseudónimo de «António de Serpa Caldeira de Souza Brandão». Ilustrada a negro nas folhas do texto e em separado, com uma folha desdobrável
da «Árvore de Costados do 2.º Marquês de Gouveia, D. Jorge de Serpa Pimentel». Obra com diversas anotações a lápis feitas por António de
Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. No fim do volume, antes de encadernar, Souza-Brandão mandou
introduzir diversas folhas em branco para aplicar uma série de recortes de jornais e alusivos a esta edição e a autor. Exemplar com o Ex-líbris de
António de Souza-Brandão. Excepcional encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de pele, com ferros e frisos
decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de brochura. Bem conservado. POUCO VULGAR.
Nota: {Américo Brasil} – Pseudónimo de António de Serpa Caldeira de Souza-Brandão. Ref. Biog. Dicionário de Bibliografia para Genealogistas de
(Maria-João de Nogueira Ferrão Vieira Craigie), Vol. 1 [pág. 126].

Base Licitação: 25 €

CHANTAL (SUZANNE) – A VIDA QUOTIDIANA EM PORTUGAL AO TEMPO DO
TERRAMOTO 889

Prémio História da Academia Francesa. Tradução de Álvaro Simões. Edição «Livros do Brasil». Lisboa. S/d. [196?]. In-8º gr.de 296-VIII págs. E. Esta
bela obra, descreve o quotidiano da população de Lisboa, desde o povo à Nobreza, de forma aliciante e colorida. Exemplar com o Ex-líbris de
António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros
decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

PIMENTEL (ANTÓNIO DE SERPA) – A QUESTÃO DO ORIENTE 890
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Porto. Typ. De Arthur José de Sousa & Irmão. 1877. In-8º gr.de 126 págs. E. Primeira edição, desta monografia sobre a questão do Oriente, que
num quadro verdadeiro apresenta a historia da questão até essa época (1877), «as suas origens seculares, e a sua apreciação imparcial em
presença dos interesses da civilização e dos princípios que presidem á evolução dos povos modernos». Obra com o Ex-líbris de António de Souza-
Brandão. Encadernação de capas rígidas, com lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, sem as capas de brochura. Carminado à cabeça.
Exemplar com alguns picos acentuados de oxidação. Ref: Inocêncio – Dicionário Bibliográfico Português, Tomo I, página Nº 267 e Tomo VIII, página
Nº 304. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

SOUSA (JOSÉ DE CAMPOS E) – PROCESSO GENEALÓGICO DE CAMILLO
CAS�TELLO BRANCO 891

Com um prefácio de D. Pedro da Câmara Leme. Lisboa. MCMXLVI. [1946]. In-4º peq.de XV-I-232 págs. E. Edição com numerosas estampas
impressas a negro e em separado e diversas árvores de costados, em folhas desdobráveis. Estudo de muito interesse e pouco frequente. Obra com
o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e
ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de
oxidação e diversos traços e anotações a lápis. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

OSORIO (AUGUSTO CARLOS CARDOSO PINTO) – ELOGIO BIOGRÁFICO DO
SOCIO EDUARDO DE SERPA PIMENTEL 892

Lido na sessão solemne do 80.º anno da existência da associação, realizada na noite de 19 de Dezembro de 1917, Pelo socio honorário (…).
Associação dos Advogados de Lisboa. Sociedade Typographica Editora. Lisboa. S/d. [1917]. In-8º gr.de 62-II págs. E. Primeira edição, ilustrada a
negro com um retrato de página inteira do homenageado. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Excepcional encadernação
autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de pele de tons vermelhos, com ferros e frisos decorativos a ouro na lombada e ambas as
pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

RIBEIRO (TOMAZ) – D. JAYME OU A DOMINAÇÃO DE CASTELLA 893

Poema por Thomaz Ribeiro. Com uma Conversação Preambular pelo Senhor A. F. de Castilho. Lisboa. Typ. Da Sociedade Typographica Franco-
Portugueza. 1862. In-4º peq.de LX-285-III-XI-I págs. E. Primeira edição, deste livro de poemas de Tomás António Ribeiro Ferreira, que foi um
verdadeiro sucesso editorial na época. A muito apreciativa «Conversação Preambular», de António Feliciano de Castilho que ocupa desde a página
IX à página LX. Obra valorizada com a seguinte dedicatória assinada por o 1.º Visconde de Castilho e pelo autor na folha da guarda: [A António de
Serpa // Castilho // Tomaz Ribeiro]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior
«Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura.
Carminado à cabeça. Exemplar com picos e manchas acentuadas de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 25 €

SABUGOSA (CONDE DE) – GENTE D’ALGO 894

Livraria Ferreira. Lisboa. 1915. In-4º de XIV-350-II págs. E. Primeira edição, de um dos mais estimados livros do autor, com muitos e interessantes
capítulos históricos: «As Musas d’El-Rei D. Diniz»; «A mysteriosa Beatriz»; «D. Izabel - Duqueza de Borgonha»; «Leonor de Portugal, Imperatriz da
Allemanha e o Beato Amadeo»; «Excellente Senhora»; «A Côrte em Setúbal e os Porquês Ananymos»; «Uma noiva do Prior do Crato»; «Matronas
de 1640»; «Cartas da Freira Portugueza»; «Condessa da Ericeira, D. Joanna de Menezes»; «Academicas»; «Duas Realezas». Obra com o Ex-líbris
de António de Souza-Brandão e com assinatura de posse da família Souza Brandão, no frontispício e na capa de brochura da frente. Bela
encadernação com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura.
Carminado à cabeça. Exemplar com ligeiros picos de oxidação. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

BRASIL (AMÉRICO) – CORRUPÇÃO E INCOMPETÊNCIA NO CARTÓRIO DA
NOBREZA 895

Athena Editora. Porto. [1986]. In-4º peq.de 97-III págs. E. Primeira edição, deste livro da autoria de Américo Brasil, pseudónimo de «António de
Serpa Caldeira de Souza Brandão». Esta obra ilustrada tem diversas particularidades de um estudo profundo sobre a existência de
«irregularidades» no Cartório da Nobreza, descoberta nos fins do século XVII, e não obstante contém diversas correcções e anotações a lápis feitas
por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. No fim do volume, antes de encadernar, Souza-Brandão
mandou introduzir diversas folhas em branco para aplicar alguns recortes de jornais e folhetos alusivos ao autor. Exemplar com o Ex-líbris de
António de Souza-Brandão. Excepcional encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de pele, com ferros e frisos
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decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem conservado. POUCO VULGAR.
Nota: {Américo Brasil} – Pseudónimo de António de Serpa Caldeira de Souza-Brandão. Ref. Biog. Dicionário de Bibliografia para Genealogistas de
(Maria-João de Nogueira Ferrão Vieira Craigie), Vol. 1 [pág. 126].

Base Licitação: 25 €

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO DE) – OS MORGADOS DE SANTO ANTÓNIO DO
CRUZEIRO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 896

(ANTECEDENTES E POSTERIDADE). APONTAMENTOS GENEALÓGICOS. Edição do autor. [Portugrafica - Empresa Portuense, Lda. Porto].
1975. In-4º de 330-IV págs. E. 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 [8], assinado: António de Souza-
Brandão. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Excepcional encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de
pele, com ferros e frisos decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem
conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 35 €

VIDAL (FREDERICO GAVAZZO PERRY) – DESCENDÊNCIA DE S. M. EL-REI O
SENHOR DOM JOÃO VI 897

(28º REI DE PORTUGAL). Por (...). 1923. Guimarães & C.ª – Editores. Lisboa. In-4º de XII-IV-212 págs. E. Primeira edição, deste excelente estudo
genealógico da Casa Real Portuguesa. Ora profusamente ilustrada a negro com mais de 200 retractos, impressos em papel couché em folhas
separadas do texto e as respectivas descrições genealógicas. Tiragem de 500 exemplares em papel de algodão nacional, numerados e rubricados
pelo autor, sendo este o número [227]. Exemplar da biblioteca de António Souza-Brandão. Bela encadernação de capas rígidas, autenticada na
seixa inferior «E. Machado & C.ª», com a lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, conservando as capas de brochura. Ligeiramente
aparado à cabeça e carminado. Exemplar bem conservado, apresentando apenas uma mancha ligeiramente mais clara no papel, devido a vestígios
de assinatura de posse. ESTIMADA E RARA EDIÇÃO.

Base Licitação: 75 €

CONDE DE SABUGOSA : IN MEMORIAM 898

Portvgalia Editora. 1924. [Lisboa]. In-4º de XII-419-V págs. E. Edição profusamente ilustrada em folhas à parte, com fotogravuras; armas heráldicas;
reproduções de documentos; e esquemas genealógicos. Colaboração de Afonso de Dornelas, Afonso Lopes Vieira, Agostinho de Campos, Alberto
Pimentel, A. Forjaz de Sampaio, António Baião, Corrêa d’Oliveira, António Sardinha, Conde de Aurora, Eugénio de Castro, Fortunato de Almeida,
Fidelino de Figueiredo, H. de C. Ferreira Lima, Leite de Vasconcelos, Jaime Cortesão, Joaquim de Vasconcelos, M. da Silva Gaio, Ricardo Jorge,
Rocha Martins, Trindade Coelho, entre outros. Tiragem de 2000 exemplares em papel vergé, numerados e assinados pelos editores, sendo este o
número [810].Exemplar com dedicatória de oferta na folha do anterrosto. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Excepcional
encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», em inteira de pele, com ferros decorativos a ouro seco na lombada, conservando as
capas de brochura. Ligeiramente aparado à cabeça e carminado. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas capas de
brochura. INTERESSANTE EXEMPLAR.

Base Licitação: 40 €

AYRES (CHRISTOVAM) – ELOGIO HISTORICO DE ANTONIO DE SERPA PIMENTEL 899

Lisboa: Por ordem e na Typographia da Academia. 1907. In-fólio de VI-20 págs. E. Primeira edição, deste elogio histórico lido na sessão solene da
Academia Real das Sciencias de Lisboa em 10 de Junho de 1907, sobre um dos políticos portugueses mais destacados das últimas décadas do
século XX. Foi deputado e Conselheiro de Estado, Ministro de diversas pastas, Presidente do Conselho de Ministros, líder do partido Regenerador e
escritor: autor de várias obras. «A minha predilecção, escreveu António de Serpa Pimentel, dividia-se entre a literatura romântica e a política liberal»,
e é o que nos apresenta esta rara obra, para o estudo pouco divulgado da sua «biográfica e bibliográfica». Ilustrado a negro com um retrato do
homenageado em folha extratexto. Exemplar da biblioteca de António Souza-Brandão. Excepcional encadernação autenticada na seixa inferior
«Fersil-Porto», em inteira de pele de tons vermelhos, com ferros e frisos decorativos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando as capas
de brochura, apresentando um restauro na capa de brochura da frente. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação. INVULGAR.
Nota: Acompanha esta invulgar obra, três fotografias dos filhos do estadista António de Serpa Pimentel, aplicadas em passe-partout de madeira
exótica com embutidos geométricos.

Base Licitação: 40 €

DOM MIGUEL I 900

“RETRATO” – Gravura sobre papel, impressa e ponteada de tons negros, trabalho português do séc. XIX. Interessante retrato de Dom Miguel, que
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se encontra fardado, com dragonas de cacho e enverga ao pescoço o Colar da Ordem do Tosão de Ouro (Cavaleiro), a Ordem Soberana e Militar de
Malta e a medalha da Vila-Francada. Tem ao peito, visíveis, a placa das Três Ordens (Grã-Cruz), a placa da Ordem de Nossa Senhora da
Conceição de Vila Viçosa (Grã-Cruz) e a placa da Ordem de Torre e Espada. Enverga a tiracolo as bandas da Ordem de Carlos III (Grã-Cruz) e da
Ordem de Isabel a Católica (Grão-Mestre). Gravura de Renard, a partir do desenho de C. R. Exemplar com as seguintes inscrições na parte inferior:
DOM MIGUEL I // Rei dos Reinos de Portugal e Algarves & & // Lisboa na livraria de P. Bonardel (…). Porto em Casa de Fontana • Calçado
dos Clérigos N.º19. Gravura com picos de oxidação muito acentuados, ligeiras dobras, corte superior no término onde se encontra a marca da
impressão da gravura e três frisos em forma de barra amarelecidas devido a fita aderente. Trabalho com moldura em madeira de mogno, com
rosetas em metal amarelo nos cantos.
Dim: 34,5x26,5 (Mancha da gravura)
Dim: 50x31 (Total do papel da gravura)
Dim: 58,7x42,3 (Moldura)

Base Licitação: 50 €

CAMÕES (LUÍS DE) – OS LUSIADAS 901

POEMA ÉPICO DE (…). NOVA EDIÇÃO CONFORME Á DE 1817, IN - 4.°, DE DOM JOSÉ MARIA DE SOUSA - BOTELHO, MORGADO DE
MATTEUS. CORRECTA E DADA Á LUZ POR PAULINO DE SOUZA, BACHAREL EM SCIENCIAS. Paris. Em Casa de Vª J.-P. Aillaud, Guillard E
Cª. 1865. In-8º de XII-536 págs. E. Edição cuidada e estimada, ilustrada com dez vinhetas alegóricas, abertas em madeira, no início de cada canto
do poema. Com um excelente retrato de Luís de Camões, gravado a cobre sobre papel fotográfico, da autoria de Schneider e a gravura de Fournier,
com a data de 1864. O frontispício é impresso a preto e encarnado, tendo ao centro as armas de Portugal e do Brasil, ligadas e ornadas com
palmas, rematadas com a sigla dos editores A. G. (Aillaud, Guillard). Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas
rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro seco. Cortes das folhas ricamente dourado a ouro fino. Exemplar com alguns picos e manchas
acentuadas de oxidação e outros pequenos defeitos. ESTIMADO E POUCO VULGAR.

Base Licitação: 50 €

CASTELO BRANCO (CAMILO) – PERFIL DO MARQUEZ DE POMBAL 902

Editores - Proprietarios, Clavel & Cª. Porto. MDCCCLXXXII [1882]. In-8º de XVI-316-IV págs. E. Edição inicial, deste apreciado livro biográfico,
ilustrado com três estampas em separado (desdobráveis): a 1.ª representa a Marquesa de Távora; a 2.ª O Palácio dos Condes de Aveiro e a 3.ª A
Queima dos corpos dos incriminados na tentativa de regicídio contra D. José. «O meu ódio, grande, entranhado e único na minha vida, ao marquês
de Pombal, não procede de afecto ao padre nem do desagravo da religião: é por amor ao homem». (Texto tirado do prefácio). Exemplar da
biblioteca de António Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de verde, com dizeres a ouro na lombada, sem as capas de
brochura. Exemplar com alguns picos de oxidação e diversos traços e anotações a lápis. APRECIADO E RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 50 €

DIAS (EDUARDO) – AS MIL E UMA NOITES 903

Edição especial baseada nos melhores textos orientais e coligida por (...). Livraria Clássica Editora // A. M. Teixeira & C.ª (Filhos). Lisboa. {SEIS
EXEMPLARES} EM {TRÊS VOLUMES}. 1943-1944. In-8º de 339-V; 312-VIII; 374-II; 314-VI; 326-II e 351-I págs. E. Primeira edição, traduzida pelo
autor, tendo grande interesse pela literatura árabe, resultou a publicação de uma tradução de uma antologia dos contos de Mil e uma Noites, em seis
volumes. No Prefácio, Eduardo Dias assumiu-se como tradutor e, simultaneamente, como censor, referindo que o processo de tradução teve como
objectivo mostrar “em forma acessível ao gosto europeu, a mais atraente substância de As Mil e Uma Noites”, adequado ao gosto e moralidade dos
seus leitores. (…). Posto isto, rapazes e raparigas, só há a repetir-vos o que neste livro diz o rei das Ilhas Negras ao sultão: «Preparai os ouvidos, e
também os olhos e o espirito, se quereis ter valor para saber coisas que excedem tudo o que a imaginação pode criar de mais extraordinário». E
delicioso, também. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Belas encadernações, com a lombada e os cantos em pele e ferros
decorativos a ouro nas lombadas, conservando as capas de brochura. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidência nas capas de
brochura e folha das guardas. ESTIMADA EDIÇÃO E POUCO VULGAR.

Base Licitação: 50 €

GAMA (ARNALDO) – HONRA OU LOUCURA 904

Romance. Porto. Em Casa de Cruz Coutinho – Editor. 1858. In-8º de 296 págs. E. Primeira edição, a mais estimada e valiosa. Encadernação de
capas rígidas, com lombada em pele e ferros a ouro mate, sem as capas de brochura. Exemplar com alguns picos de oxidação generalizados.
POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €
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DIAS (CARLOS MALHEIRO) – PAIXÃO DE MARIA DO CÉO 905

Lisboa. Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão. 1902. In-8º de 408 págs. E. Primeira edição, deste escritor nascido no Porto. Carlos Malheiro
Dias deixou vasta e variada produção literária, sendo esta obra um dos seus romances mais estimados. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-
Brandão. Encadernação de capas rígidas, com ferros a ouro seco na lombada, sem as capas de brochura. Exemplar com leves picos de oxidação.
BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

BRAGA (TEÓFILO) – CAMÕES 906

Época e Vida. Livraria Chardron, de Lello & Irmão. Porto. 1907. In-8º de VIII-850 págs. E. São invulgares os exemplares deste importante estudo,
integrado na série «Historia da Litteratura Portugueza» e não mais reeditado. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação
com a lombada e os cantos em pele e ferros a ouro seco na lombada e frisos nas pastas, ligeiramente cansadas, conservando as capas de
brochura. Capa de brochura com assinatura de posse de “Souza Brandão”. Exemplar com sinais de manuseamento, alguns picos e manchas de
oxidação, apresentando ainda quatro páginas com fita-cola já antiga e amarelecida devido a cortes. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

HISTÓRIA PORTUGUESA – {DOIS EXEMPLARES} 907

OLIVEIRA (P. MIGUEL DE) – HISTÓRIA ECLESIÁSTICA DE PORTUGAL. 4.ª Edição. União Gráfica. Lisboa. 1968. In-8º de 490-II págs. E.
Ilustrado a negro nas páginas do texto. Cada capítulo é antecedido por pormenorizados resumos e sumários. Em apêndice inclui uma «Cronologia
dos Papas»; «Cronologia dos reis de Portugal»; «Núncios da Santa Sé em Portugal»; «Catálogos Episcopais», das dioceses do Continente, Ilhas e
Ultramar.  
Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada
e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência nas
capas de brochura e diversos traços e anotações a lápis.
MARTINS (J. P. OLIVEIRA) – HISTORIA DE PORTUGAL. Sétima edição. 1908. Parceria António Maria Pereira. Lisboa. {DOIS TOMOS} em {UM
VOLUME}. In-8º gr.de XII-371-III e 329-III págs. E. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação com a lombada e os
cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura do segundo tomo. Carminado à
cabeça. Exemplar com sinais de manuseamento, alguns picos e manchas de oxidação e outros possíveis defeitos.

Base Licitação: 15 €

PASSANHA (ALFREDO) – A VOZ DA MONTANHA 908

Porto. Magalhães & Moniz, Lim. – Editores. 1916. In-8º de 261-I págs. E. Edição original, impressa em bom papel e de muito cuidado aspecto
gráfico.
São muito invulgares os exemplares deste romance de Alfredo Passanha, autor de outros livros igualmente pouco emergentes no mercado
alfarrabista. Obra valorizada com a seguinte dedicatória assinada pelo autor na folha do rosto: [Á sua boa amiga Luiza de Serpa Brandão • Off o
Auctor]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e
os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem
conservado. POUCO VULGAR E PROCURADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 15 €

QUEIROZ (EÇA DE) – OS MAIAS 909

Episódios da Vida Romântica, de acordo com a primeira edição (1888). 2.ª Edição, inserida na «Obras de Eça de Queiroz». Fixação do texto e notas
de Helena Cidade Moura. Edição «Livros do Brasil». Lisboa. S/d. In-8º gr.de 718-II págs. E. Capa de Brochura ilustrada pelo pintor Lima de Freitas.
Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em
pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

MOURÃO-FERREIRA (DAVID) – UM AMOR FELIZ 910

Romance. Editorial Presença. [Lisboa. 1986]. In-4º de 299-I págs. E. Primeira edição, deste romance que o consagrou como ficcionista, valendo-lhe
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vários prémios, entre os quais o da «Associação portuguesa de Escritores a atribuição do seu Grande Prémio em 1986». Capa da brochura ilustrada
pelo escultor Francisco Simões. Obra com dedicatória do autor a António de Souza-Brandão, na página do anterrosto, assinada e datada. Exemplar
com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros a ouro seco na lombada. Bem
conservado. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

AMARAL (ABÍLIO MENDES DO) – SERPA PIMENTEL 911

NAS LETRAS • NA POLÍTICA • NA ENGENHARIA. Viseu. 1971. In-4º de 28-II págs. E. Separata da Revista «Beira Alta», ilustrada a negro em
folhas separadas do texto. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Dosil-Porto», com
a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar com
diversos traços de anotações a lápis. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

NÓBREGA (ARTUR VAZ-OSÓRIO DA) – VALLES PEIXOTOS DE VILLAS-BÔAS DA
CASA DE CARVALHO DE ARCA 912

SUBSÍDIOS PARA A SUA GENEALOGIA. Braga. 1964. In-4º de XVI-178-II-LVII-I págs. E. Edição original, deste escrupuloso trabalho de
investigação genealógica acerca do senhor da Casa de Carvalho de Arca, na freguesia de S. Pedro da Polvoreira, termo de Guimarães, nascido no
dealbar do século XVII e cuja descendência, através dos séculos, se ramificou em muitas e destacadas famílias ilustres. Com numerosas ilustrações
a negro, impressas em separado reproduzindo brasões d’armas, fac-similes de documentos manuscritos, etc. Obra valorizada com a seguinte
dedicatória assinada pelo autor na folha do anterrosto: [Para o ilustre compadre António de Sousa Brandão, com um abraço do Artur Vaz-
Osório da Nóbrega // 19 - 2 - 1976]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão.
ESTÁ APENSO A ESTE VOLUME A SEGUINTE SEPARATA DO MESMO AUTOR: PEIXOTOS SUBSÍDIOS PARA A SUA GENEALOGIA. Braga.
1973. In-4º de 115-I páginas. Separata da revista «Armas e Troféus». Obra profusamente ilustrada a negro, com brasões d’armas, árvores
genealógicas e fac-similes de documentos. Valorizada com a seguinte dedicatória assinada pelo autor na folha do anterrosto: [Para o António de
Sousa Brandão, com um abraço amigo do Artur Vaz-Osório da Nóbrega // 19 - 2 - 1976]. Bela encadernação autenticada na seixa inferior
«Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura.
Exemplar bem conservado, apresentando diversos traços e anotações a lápis. APRECIADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 20 €

LUÍS DA GAMA (RIBEIRO RANGEL DE QUADROS E MAIA) – GENEOLOGIAS DE
FAMÍLIAS NOBRES AVEIRENSES 913

Leitura, anotações e publicação de Francisco Ferreira Neves. Aveiro. 1957. In-4º peq.de 213-I págs. E. Separata do «Arquivo do Distrito de Aveiro»,
com os manuscritos das genealogias do século XVIII, aqui publicados pela primeira vez. Obra com diversos traços e anotações a lápis e a
esferográfica vermelha feitas para estudo por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Livro com o
Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com ferros a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura.
Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 10 €

LUCENA (ARMANDO DE) – SEQUEIRA NA ARTE DO SEU TEMPO 914

Lisboa. Academia Nacional de Belas-Artes. 1969. In-4º de 66-II páginas + 73 estampas. E. Bela edição biográfica de um dos mais celebrados
pintores portugueses, com uma tiragem de 1000 exemplares. Profusamente ilustrada a cores e na sua maioria a negro em folhas separadas do
texto, com imensas obras do talentoso pintor português «Domingos António Sequeira». Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela
encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas
pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

CASTRO (EUGÉNIO DE) – SILVA 915

SEGUNDA EDIÇÃO. Porto. Magalhães & Moniz, L.da - Editores. 1911. In-4º de 114-IV págs. E. Interessante livro de poesia, nesta segunda e
apreciada edição de Eugénio de Castro. Obra valorizada com a seguinte dedicatória; [Ao (…). Dr. Souza Brandão, cordialmente. // Eugénio de
Castro]. Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os
cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura, ligeiramente aparado à cabeça.
Carminado. Muito bem conservado para a época. APRECIADA E PROCURADA EDIÇÃO.
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Base Licitação: 20 €

MARTINS (J. P. OLIVEIRA) – A VIDA DE NUN’ALVARES 916

História do estabelecimento da dynastia de Aviz. Desenhos de Casanova. Lisboa. Livraria de António Maria Pereira - Editor. MDCCCXCIII. [1893].
In-4º de 469-III págs. E. Primeira edição, uma das mais estimadas obras de Oliveira Martins, numa esmerada execução gráfica, impressa sobre
papel de qualidade e enriquecida com diversos desenhos de Henrique Casanova, nas folhas do texto e em separado. Obra valorizada com a
seguinte dedicatória assinada pelo autor na folha do anterrosto: [Ao Exmo. Sr. António de Serpa Pimentel e test. de muita consideração e
superior estima e agradecimento Off // Oliveira Martins]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação
autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas,
conservando as capas de brochura e ligeiramente aparado à cabeça. Exemplar com alguns picos de oxidação generalizados. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 30 €

MACHADO (J. T. MONTALVÃO) – DOS PIZARROS DE ESPANHA AOS DE
PORTUGAL E BRASIL 917

HISTÓRIA E GENEALOGIA. Lisboa. 1970 [Editorial Franciscana Montariol]. In-4º de 535-I págs. E. Excelente edição de história e genealogia do Dr.
José Timóteo Montalvão Machado, profusamente ilustrada a negro nas páginas do texto e com imensas folhas desdobráveis de árvores
genealógicas, referentes às gerações dos Pizarros, Espanhóis, Portugueses e Brasileiros. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela
encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas
pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar bem conservado, apresentando diversos traços e anotações a lápis.
APRECIADA E PROCURADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 50 €

CUNHA (FERNANDO DE CASTRO PEREIRA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE E) –
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE 918

[HISTÓRIA E GENEALOGIA]. Subsídios histórico-genealógico-biográfico ascendentes e afins. MCCLXI-MCMLXXI [1761-1971]. Edição do autor.
[Composto e impresso na Gratelo – Sociedade Gráfica do Restelo]. Lisboa. In-4º de 367-III págs. E. Ilustrado a negro nas páginas do texto e em
separado, com fotogravuras, reproduções de fac-similes, heráldica, e diagrama genealógico desdobrável. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-
Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na
lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Edição com uma tiragem de 1000 exemplares, numerados e
rubricados pelo autor, sendo este o número [921]. Exemplar com leves picos de oxidação, diversos apontamentos a lápis. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

SANTOS (GUILHERME G. DE OLIVEIRA) – PARA A HISTÓRIA DE OVAR E DE SÃO
VICENTE DE PEREIRA 919

Livraria Portugal. Lisboa. 1975. In-4º peq.de 96-IV págs. E. Subsidio de apreciável interesse para a história local. Edição do autor, limitada a 200
exemplares. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com
ferros a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar bem conservado, apresentando diversos traços
e anotações a lápis. BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

ALMADA (CONDE DE) – RELAÇÃO DOS FEITOS DE DOM ANTÃO DALMADA 920

OFERECIDA AO MUI ALTO PRÍNCIPE SENHOR DOM DUARTE DUQUE DE BRAGANÇA PELO CONDE DE ALMADA. 1940. Edição do autor.
[Impresso na Litografia Nacional – Porto]. In-4º de I-77-I págs. E. Edição original, escrita em Lisboa pelo Conde de Almada, ilustrada a negro com
reproduções de fac-similes; heráldica, vinhetas e retractos, nas páginas do texto e em separado. «Nota genealógica por onde se prova que o actual
Conde de Almada, D. Lourenço Vaz de Almada, autor deste escrito, é o representante por varonia de Dom Antão de Almada». Obra valorizada com
a seguinte dedicatória assinada pelo autor na folha do anterrosto: [À Exma. Senhora D. Ana de Serpa Brandão com velha amizade // Lagares de
El-Rei 2- II - 942 • Oferece o D. Lourenço]. Exemplar com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Bela encadernação autenticada na seixa
inferior «Fersil-Porto», com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de
brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação, com mais incidências nas capas de brochura. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €
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RODRIGUES (ANTÓNIO) – TRATADO GERAL DE NOBREZA 921

PRINCIPAL REI DE ARMAS «PORTUGAL» DE D. MANUEL I. Apresentação de Afonso de Dornelas. Porto. Biblioteca Publica Municipal. 1931. In4º
de [4]-XXII-[4]-164-[2]págs. E. Obra de referência para a heráldica portuguesa e europeia, existente na forma de Manuscrito da «Colecção da
Biblioteca Pública do Porto» e que constitui um Tratado de Nobreza em geral, ordenado em conformidade com os conhecimentos do século XVI.
Edição profusamente ilustrada a negro e na sua maioria a cores nas páginas do texto e em separado, com imensos brasões de armas, vinhetas e
letras capitais. Obra com dedicatória de oferta na folha do anterrosto, da biblioteca de António de Souza-Brandão, conforme carimbo de posse à
cabeça na folha do rosto (frente e verso). Bela encadernação de capas rígidas com a lombada e os cantos em pele e ferros decorativos a ouro na
lombada e frisos nas pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando diversos traços e anotações
a lápis nas primeiras páginas do volume. APRECIADA E PROCURADA EDIÇÃO.

Base Licitação: 30 €

MANCELLOS (LUIZ DA CUNHA DE) – ELOGIO HISTORICO DE ANSELMO JOSÉ
BRAAMCAMP 922

FALLECIDO EM XIII de NOVEMBRO de MDCCCLXXXV [1885}. Porto. Typographia Occidental. 1887.In-fólio de 91-II págs. E. Terceira edição,
deste elogio póstumo a Anselmo José Braamcamp, político português do tempo da Monarquia Constitucional. Líder do Partido Histórico, mais tarde
redesignado Partido Progressista, foi também ministro do Interior e das Finanças e, entre 1879 e 1880, chefe de Governo. Ilustrada a negro com o
retrato de Anselmo José Braamcamp na folha antes do rosto. Obra com a seguinte dedicatória na folha do anterrosto: [Ao meu amigo Brandão,
com um grande abraço do • Mancellos • 26/3/1958]. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão, conforme a assinatura de posse, após a
dedicatória. Encadernação de capas rígidas em tons de vermelho, decorada com ferros e frisos a ouro na lombada e ambas as pastas, conservando
as capas de brochura. Exemplar com alguns picos de oxidação, apresentado nas primeiras três folhas do diagrama genealógico, fitas adesivas e
manchas acentuadas de oxidação, devido a cortes nas respectivas páginas. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

DOM PEDRO I 923

“RETRATO” – Litografia sobre papel, impressa e ponteada de tons negros, trabalho português do séc. XIX. Retrato de Dom Pedro I do Brasil ou
Dom Pedro IV de Portugal, apelidado de “O Libertador” e “o Rei Soldado”. D. Pedro encontra-se fardado, com dragonas de cacho e enverga sobre o
colarinho da farda a Ordem do Tosão de Ouro. Tem ao peito, visíveis, a placa Imperial Ordem da Rosa e Ordem de Avis e de Cristo do Império do
Brasil. Litografia da autoria do litógrafo alemão Ignaz Fertig (1809-1858), e impressa na litografia de Lopes & Bastos, em 1850. Exemplar com as
seguintes inscrições na parte inferior: DOM PEDRO I // Imperador do Brazil • Duque de Bragança. Litografia com algumas manchas de humidade
acentuadas, ligeiros vincos, leves picos de oxidação e outros possíveis defeitos. Trabalho com moldura em madeira de mogno, com cantos em
madeira de pau-santo.
Dim: 36x27 (Total da mancha)
Dim: 43,5x34,4 (Moldura)

Base Licitação: 25 €

HERCULANO (ALEXANDRE) – DA ORIGEM E ESTABELECIMENTO DA
INQUISIÇÃO EM PORTUGAL 924

TENTATIVA HISTORICA POR (...). Lisboa. Imprensa Nacional. MDCCCLIV-MDCCCLX [1854 -1855]. DOIS VOLUMES. In-8º de XV-286-IV e II-343-
III págs. E. Primeira edição, estimada e de apreciável raridade.
HERCULANO (ALEXANDRE) – HISTORIA DA ORIGEM E ESTABELECIMENTO DA INQUISIÇÃO EM PORTUGAL
(Segunda edição). Lisboa. Imprensa Nacional. MDCCCLXXII. [1872]. UM VOLUME. In-8º de 332-IV págs. E. Obra completa, com os dois primeiros
volumes da primeira edição e o terceiro volume da segunda edição, uma das mais valiosas obras clássicas e fundamentais para o estudo da
inquisição em Portugal. Encadernações da época a inteira de pele, com ferros decorativos a ouro seco nas lombadas. Exemplares com ínfimos picos
de oxidação. RAROS E INVULGAR EXEMPLARES, APESAR DO TERCEIRO VOLUME SER UMA 2ª EDIÇÃO.

Base Licitação: 35 €

PIMENTEL (JOSÉ FREIRE DE SERPA) – THEATRO 925

I • D. SISNANDO – O ABADE. Coimbra: Na Imprensa de E. Trovão. 1850. In-8º de XXVII-I-104 págs. E. Segunda edição reformada, desta obra de
teatro, baseada em D. Sisnando, Conde de Coimbra. Drama, em três actos, e em verso. Premiada pelo Real Conservatório de Lisboa, em 6 de
Outubro de 1939. Representado pela primeira vez, em Lisboa, no Teatro de S. Carlos, pelos actores do Teatro Normal e por ordem do Real
Conservatório, em 14 de Novembro, de 1839. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com lombada em
pele e ferros decorativos a ouro seco, sem as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com ínfimos picos de oxidação. POUCO
VULGAR.
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Base Licitação: 15 €

GOMES (LUÍS GONZAGA) – VOCABULÁRIO CANTONENSE-PORTUGUÊS 926

Macau – Imprensa Nacional. 1941. In- {4º peq.} ou [oblongo] de XVI225-I págs. E. Primeira edição, deste vocabulário muito raro, organizado por
Luís Gonzaga Gomes, contendo a tradução de cantonês para português em 1941, durante a soberania da Republica Portuguesa em Macau. Obra
com assinaturas de oferta na folha do rosto e na capa de brochura. Encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em carneira natural e
ferros a ouro seco, com a capa de brochura da frente conservada. Exemplar com alguns picos de oxidação. INVULGAR E RARO EXEMPLAR.

Base Licitação: 15 €

PASCOAES (TEIXEIRA DE) – O PENITENTE (CAMILO CASTELO BRANCO) 927

Livraria Latina Editora. Porto. [1942]. In-8º de 323-I págs. E. Primeira edição, deste importante e muito estimado trabalho biográfico e uma das mais
apreciadas obras do autor. É interessantíssimo o texto que encerra este importante livro de Pascoaes: “O que o leitor acaba de ler, não é uma
biografia completa e muito menos uma crítica literária. Da vida e da obra de Camilo aproveitei apenas o que constitui o drama camiliano,
profundamente humano ou religioso. O que há de interessante, num escritor, é a sua atitude metafísica. Preocupa-nos o Além, porque todos
habitamos numa região exterior ao mundo, na região das sombras e dos sonhos”. Livro da biblioteca de António Souza-Brandão. Encadernação de
capas rígidas, com lombada e cantos em tecido encorpado e dizeres a ouro seco na lombada, conservando a capa de brochura da frente. Exemplar
com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência na capa de brochura. INVULGAR.

Base Licitação: 30 €

MAGALHÃES (LUIZ DE) – O BRAZILEIRO SOARES 928

Romance original. Com uma carta-prefacio de Eça de Queiroz. Porto. Livraria Chardron. MDCCCLXXXVI [1886]. In-8º de XXI-363-V págs. E.
Primeira edição. Obra com um prefácio extenso de Eça de Queiroz, amigo pessoal de Luís de Magalhães e frequentador habitual em sua casa,
entre outros vultos da literatura portuguesa. Encadernação de capas rígidas, com cantos e lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, sem
as capas de brochura.
Exemplar um pouco cansado, com algumas manchas acentuadas de oxidação, restauro na folha do anterrosto e assinatura de posse na página
numero 1. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

AURORA (CONDE D?) – D. ALEIXO 929

Porto. Companhia Portugueza Editora. 1921. Romance. In-8º de 236 págs. E. Primeira edição e primeira obra do autor, deste romance inspirado na
vida do Conde de Santa Eulália, fidalgo Limiano que veio a construir o Paço da Glória e cuja história passa pelos estudos em Coimbra, a ida para
Paris onde se torna escultor (…). Magnífica encadernação a inteira de pele, ricamente decorada com ferros e frisos a ouro fino na lombada e ambas
as pastas, conservando as capas de brochura. Aparado à cabeça. Exemplar com alguns picos acentuados de oxidação. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

GAMA (ARNALDO) – EL-REI DINHEIRO 930

Porto. Livraria de Jacinto A. Pinto da Silva - Editor. 1876. In-8º de X-385-III págs. E. Primeira edição, um dos mais apreciados livros do popular
romancista histórico portuense. Bela encadernação com extensa lombada em pele, ricamente decorada com ferros e frisos a ouro fino na lombada e
ambas as pastas, conservando a capa de brochura de trás, com leve restauro no canto superior direito. Aparado à cabeça. Exemplar com alguns
picos de oxidação, com mais incidência nas folhas da guarda e capa de brochura. RARO.

Base Licitação: 15 €

SANTOS (PADRE M. FERNANDES DOS) – A MINHA TERRA 931

BREVES APONTAMENTOS SOBRE ROMARIZ. Edição de Pe. Rodrigo Fontes. [Composto e Impresso na Escola Tipográfica das Missões Cucujães
- 1984]. In-8º gr.de X-388-XXXVII-III págs. E. Reedição desta monografia, conforme a primeira edição de 1940. Ilustrada a preto e branco em folhas
intercaladas no texto e um mapa desdobrável. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas rígidas em tons
de vermelho, com ferros a ouro seco na lombada. Bem conservado. BOM EXEMPLAR.
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Base Licitação: 5 €

SOUSA (FRANCISCO LUÍS PEREIRA DE) – EFFEITOS DO TERREMOTO DE 1755
NAS CONSTRUCÇÕES DE LISBOA 932

Lisboa. Imprensa Nacional. 1909. In-4º peq.de 222 págs. E. Edição original, deste estudo sobre os efeitos do grande terramoto de Lisboa de 1 de
Novembro de 1755, sobre os principais edifícios de Lisboa. Ilustrado com dois retratos a negros em folhas separadas do texto dos engenheiros
Manuel da Maya e Carlos Mardel. No fim do volume vem três mapas desdobráveis coloridos de grande formato, com a localização dos edifícios
referidos no texto, apresentando um rasgo em cada mapa, devido a falta de cuidado ao abrir. Obra com dedicatória de oferta, provavelmente do
autor na folha do rosto à cabeça. Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas, com ferros a ouro seco na
lombada, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com leves picos de oxidação, apresentando diversos traços e
anotações a lápis nas primeiras páginas. POUCO VULGAR E MUITO ESTIMADO.

Base Licitação: 15 €

VALENTE (SAÚL EDUARDO REBÊLO) – TERRAS DA FEIRA 933

NOTÍCIAS E MEMÓRIAS DA FREGUESIA DE ARRIFANA DE SANTA MARIA. Coimbra Editora. Lda. Coimbra. 1937. In-8º gr.de IX-IV-103-II págs.
E. Primeira edição, desta interessante monografia de Arrifana - Santa Maria da Feira. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por
António de Souza-brandão, também autor de diversas obras do género. Encadernação de capas rígidas em tons de bordeaux, com ferros a ouro
seco na lombada, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Exemplar com levíssimos picos de oxidação, apresentando traços e
anotações (…), já mencionadas anteriormente e pequeno restauro no corte inferior da página 41/42. POUCO VULGAR

Base Licitação: 10 €

ANTÓNIO MANUEL PEREIRA – {DUAS OBRAS} EM {UM VOLUME} 934

DO MARQUÊS DE POMBAL AO DR. SALAZAR. Manuel Barreira – Editor. Livraria Simões Lopes. Porto. S/d. In-4º peq.de [6]-X-263-I págs. E.
Primeira edição, desta obra dedicada á memória de S. M. El-Rei D. Carlos e de S. A. Real, O Príncipe D. Luís Filipe (Por momentos El-Rei D. Luís
II.). Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Exemplar com ínfimos picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura.
GOVERNANTES DE PORTUGAL DESDE 1820 ATÉ AO DR. SALAZAR. Manuel Barreira – Editor. Livraria Simões Lopes. Porto. 1959. In-4º peq.de
146-II págs. E. Primeira edição, desta publicação com a relação de todos os governantes, incluindo ministros e deputados às constituintes de 1822,
1838 e constituição republicana de 1911. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros a ouro seco na lombada, conservando as
capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem conservado. POUCO VULGARES E MUITO ESTIMADOS

Base Licitação: 20 €

RAU (VIRGÍNIA) – OS BRANDÕES DO PORTO 935

UMA FORTUNA DO SÉCULO XV. Porto. MCMLIX [1959]. In-4º peq.de 35-I págs. E. Importante separata do «Boletim Cultural» da Câmara
Municipal do Porto. Trabalho de elevado interesse histórico e genealógico, ilustrado a negro em folhas intercaladas no texto. Obra com diversos
traços e anotações a lápis, correcções feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Separata
com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros a ouro seco na lombada, conservando as
capas de brochura. Exemplar bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. ESTIMADO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

SOUZA-SOARES (JOSÉ DELFIM BROCHADO DE) – APONTAMENTOS
GENEALÓGICOS DAS FAMÍLIAS COUTO ALÃO, SOUZA-SOARES E SAM PAYO
DE QUEIRÓS.

936

Com prefácio pelo Dr. Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas. [Oficinas Gráficas da Livraria Cruz]. Braga. 1974. In-4º de 114-II págs. E. Separata de
«Estudos Históricos e Genealógicos», com dados inéditos sobre a família de Eça de Queirós. Ilustrado a negro com brasões de armas, fac-similes
de manuscritos e diagramas genealógicos. Obra com a seguinte dedicatória do autor na folha do anterrosto: [Ao meu bom amigo António de
Sousa Brandão, oferece o autor amigo // José Delfim Brochado de Souza Soares • Porto, 15/4/78]. Livro com o Ex-líbris de António de Souza-
Brandão.
Tiragem limitada a 250 exemplares, numerados e rubricados pelo autor, sendo este o número [124]. Encadernação de capas rígidas, com ferros a
ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura. Carminado à cabeça. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23001
https://serralvesantiguidades.com/lote/23002
https://serralvesantiguidades.com/lote/23005
https://serralvesantiguidades.com/lote/23009
https://serralvesantiguidades.com/lote/23010


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 193 de 244

ANTÓNIO DE SOUZA-BRANDÃO – {TRÊS EXEMPLARES} 937

A ASCENDÊNCIA AVANCANENSE DO PROFESSOR EGAS MONIZ. 2.ª Edição revista e anotada. Livraria Esquina. Porto. 2004. In-4º peq.de 45-I
págs. E. Ilustrado a negro nas páginas do texto. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas pelo autor. Exemplar da biblioteca de António
de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as pastas,
conservando as capas de brochura. Exemplar bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
FERREIRAS DE GUISANDE (TERRA DE SANTA MARIA) SECULOS XVI-XIX. Museu Regional de Oliveira de Azeméis. 1994. In-4º peq. desde a
página 245 à página 277 45-I págs. E. Separata da Revista «Ul-Vária». O autor antes de encadernar esta separata, mandou acrescentar diversas
folhas em branco e um índice Onomástico dactilografado por ele, com 10 páginas não numeradas. Exemplar da biblioteca de António de Souza-
Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as pastas, conservando
as capas de brochura. Bem conservado.
MOUTINHOS DE S. JOÃO DA MADEIRA E PINHOS DE ARRIFANA DE SANTA MARIA. Oliveira de Azeméis. 1995. In-4º peq.de 66-II págs. E.
Separata da Revista «Ul-Vária». Ilustrado a negro nas folhas do texto. O autor antes de encadernar esta separata, mandou acrescentar diversas
folhas em branco e um índice Onomástico dactilografado por ele, com numeração seguida da separata. No fim do volume vem apenso uma separata
da revista «Armas e Troféus», do autor e de Manuel Artur Norton, com o título – Carta de Brasão de Armas. Lisboa. 1977. Exemplar da biblioteca
de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de azul, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as
pastas, conservando as capas de brochura. Exemplar bem conservado, apresentando diversos traços e anotações a lápis de correcções feitas por
António de Souza-brandão. BELO CONJUNTO.

Base Licitação: 10 €

CASTRO (ANTONIO PAES DE SANDE E) – A GRANJA DE TODOS OS TEMPOS 938

Desde a Granja dos Frades de Grijó e da Granja dos Ayres, até à Praia da Granja dos nossos dias. Introdução, notas e legendas de Alfredo Ayres
de Gouvêa Allen. Gaia. C.M.G. 1973. In-4º de 662 páginas + 3 folhas desdobráveis. E. Excelente monografia profundamente desenvolvida e
documentada, numa edição da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, impressa em papel couché  e ilustrada com centenas de fotografias dos
mais variados motivos, gravuras antigas, retractos, documentos manuscritos, desenhos, etc. Obra com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão.
Encadernação editorial de capas rígidas em tons de castanho com o título gravado a ouro seco na lombada e pasta da frente, sem a sobrecapa de
protecção policromada e ligeiramente cansada, junto à lombada. Miolo bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

RESENHA DAS FAMILIAS TITULARES E GRANDES DE PORTUGAL 939

ACOMPANHADA DE NOTICIAS BIOGRAPHICAS DE ALGUNS INDIVIDUOS DAS MESMAS FAMILIAS. Lisboa. Imprensa Nacional. 1838. [Aliás,
Impresso e brochado nas Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier. Braga. 1991]. In-4º de 301-V págs. B. Segundo nota dos editores: A primeira e
única edição desta obra, Impressa em Lisboa, em 1838, anónima, é geralmente atribuída ao insigne linhagista João Carlos Feo Cardoso Castello
Branco Motta e Torres. Obra fac-similada de grande interesse para o estudo genealógico das famílias ilustres do nosso país. Bem conservado.
BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 20 €

SOUSA (ELISIO DE MEIRELES FERREIRA DE) & FERNANDES (MAURÍCIO
ANTONINO) – FONSECAS COUTINHOS DE FONTE ARCADA. 940

Com Introdução pelo Prof. Doutor Luiz de Mello Vaz de São Payo. [Impresso nas Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda]. Braga. 1983. In-4º de
243-II págs. E. Edição de elevado interesse histórico e genealógico, ilustrada a negro nas páginas do texto. Obra com diversos traços e anotações a
lápis de correcções feitas por António de Souza-brandão, incluindo uma fotocópia de uma carta enviada pelo mesmo (Souza-Brandão), ao autor
desta obra para corrigir o erro cometido na 1.ª e 2.ª linha da página 150, e é nesta página que se encontra a dita carta, colada à cabeça no fim do
texto. Souza-Brandão que é também autor de diversos livros de genealogia e heráldica, antes de encadernar este livro mandou introduzir no fim do
volume, diversas folhas fotocopiadas e de numeração irregular da Revista «Solução Editora», alusivas a diversos temas genealógicos. Livro com o
Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de vermelho, com ferros a ouro seco na lombada, sem as capas de
brochura. Exemplar bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. POUCO VULGAR E MUITO
ESTIMADO.

Base Licitação: 20 €

MARÇAL (HORÁCIO) – S. VERÍSSIMO DE PARANHOS 941

(FREGUESIA DA CIDADE DO PORTO). SUBSÍDIOS PARA A SUA MONOGRAFIA. Publicações da Câmara Municipal do Porto. [Porto.1955]. In-4º
de VIII-228-IV págs. E. Importante monografia de S. Veríssimo de Paranhos, freguesia que ate 1837 pertenceu ao antigo julgado de Maia, mas que
desde essa mesma data, foi anexada à cidade do Porto. Volume integrado na importante colecção «Documentos e Memórias para a História do
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Porto».
Obra valorizada com a seguinte dedicatória do autor na folha da guarda: [Ao Exmo. Senhor António de Sousa Brandão, com (…) de muito
apreço // Of. o Horácio Marçal // Porto, Set. 1959]. Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão e carimbo de posse do mesmo na folha do
anterrosto, verso do rosto e folha da guarda. Boa encadernação de capas rígidas, com ferros decorativos a ouro seco na lombada, conservando as
capas de brochura. Exemplar com alguns picos de oxidação, com mais incidência nas capas de brochura e folhas da guarda. INTERESSANTE
MONOGRAFIA PORTUENSE.

Base Licitação: 15 €

MARTINS (ROCHA) – LISBOA • HISTÓRIA DAS SUAS GLÓRIAS E CATÁSTROFES 942

EDIÇÃO COMEMORATIVA DO 8.º CENTENÁRIO DA CAPITAL. Editorial Inquérito Limitada. Lisboa. [1947-1948]. DOIS VOLUMES. In -4º de 1416-
IV páginas de numeração corrida. E. Boa edição executada sobre papel de muito boa qualidade e valorizada por grande número de ilustrações a
negro e a cores nas páginas do texto e em separado. Encadernações de capas rígidas, com lombadas e cantos em pele, decoradas com ferros a
ouro. Exemplares com alguns picos e manchas de oxidação. Completo. BELOS EXEMPLARES.

Base Licitação: 30 €

NOTAS SOBRE PORTUGAL ● EXPOSIÇÃO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO EM
1908 943

SECÇÃO PORTUGUESA. Lisboa. Imprensa Nacional.1908-1909. {DOIS VOLUMES}. In-4º de VIII-814 e XVI-292-II págs. E. Primeira e única
edição, desta publicação por ocasião da Exposição Nacional do Rio de Janeiro, com o prólogo de António Teixeira Júdice e António Arroyo e
introdução de António Teixeira Júdice, com imensos textos capitulares sobre aspectos da vida e história do país de: Artur da Fonseca Cardoso; A. A.
da Rocha Peixoto; Ramiro Larcher Marçal; Sertório do Monte Pereira; Joaquim da Assumpção Rasteiro; Paulo Benjamin Cabral; Fernão Carlos
Costa; António Maria da Silva; Augusto Nobre; Joaquim Ferreira Borges; João Viegas Paula Nogueira; entre muitos outros. Edição enriquecida com
imensas ilustrações a preto e branco nas páginas do texto, incluindo no primeiro volume, quatro (4) mapas a cores e sete (7) mapas a cores
desdobráveis, em folhas extratexto. Obra com assinatura de posse de Souza Brandão na folha do rosto e com o respectivo Ex-líbris. Encadernação
de capas rígidas em tons de bordeaux, com ferros e frisos decorativos a ouro seco na lombada e ambas as pastas, conservando as capas de
brochura. Exemplar com vestígios de humidade não muito acentuada, com mais incidência nas capas de brochura e ainda alguns traços e
anotações a lápis feitas por António de Souza-brandão. POUCO VULGAR E RARA QUANDO COMPLETA.

Base Licitação: 40 €

VALE (ALEXANDRE DE LUCENA E) – VISEU MONUMENTAL E ARTÍSTICO 944

2.ª Edição. 1969. Edição da Junta Distrital de Viseu. In-4º de 170 págs. E. Interessante monografia de Viseu e de muito cuidada realização gráfica,
impressa em papel couché, profusamente ilustrada com belas fotogravuras a negro e a cores nas páginas do texto e em separado. Exemplar da
biblioteca de António de Souza-Brandão. Boa encadernação de capas rígidas em tons de verde, autenticada na seixa inferior «Fersil-Porto», com
ferros a ouro seco na lombada, conservando as capas de brochura. Tintado à cabeça. Bem conservado. BELA MONOGRAFIA.

Base Licitação: 10 €

VASCONCELLOS (JOAQUIM LUIZ DO ESPÍRITO SANTO MENDES DE) –
COMENDADOR JOSÉ MARTINS D?AZEVEDO 945

Edição do autor. Porto. 1992. In-fólio de 73-III págs. E. Primeira edição, impressa em papel de superior qualidade, ilustrada com um retrato a negro
do Comendador José Martins d? Azevedo, na folha do rosto e três fotografias originais a preto e branco em folhas intercaladas no texto. Obra com
dedicatórias de oferta na folha do anterrosto. Livro com o Ex-líbris de António de Souza-Brandão. Encadernação de capas rígidas em tons de
vermelho, com ferros decorativos a ouro seco na pasta da frente. Exemplar bem conservado, apresentando algumas anotações a lápis feitas por
António de Souza-brandão. POUCO VULGAR E DE PRESUMÍVEL REDUZIDA TIRAGEM.

Base Licitação: 10 €

D. PAIO PERES CORREIA 946

“RETRATO” – Litografia sobre papel, impressa e ponteada de tons negros, trabalho português do séc. XIX. D. Paio Peres Correia, Mestre da Ordem
de Santiago, com um papel histórico na campanha militar contra os mouros no Algarve, trajado com armadura de placas e lança na mão direita,
enverga sobre o pescoço um colar com um medalhão da Ordem de Santiago. Litografia da autoria de José Maria Caggiani (1816-1891), impressa
em Lisboa na Lith. de Santos. Exemplar com as seguintes inscrições na parte inferior: Museu N.º 17 // D. PAIO PERES CORREIA. Litografia com
algumas manchas de humidade acentuadas, cortes, vestígios de traça, e outras possíveis faltas e defeitos.
Nota: No verso da moldura vem uma litografia igual, mas aparada nas margens, encontra-se solta e protegida por folha plastificada, ligeiramente em
melhor estado de conservação. Tem ligeiros picos de oxidação e restauros nos cantos superiores, com mais incidência no canto esquerdo.
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Trabalhos com moldura em madeira exótica, com cantos em madeira de pau-santo e aplicações de rosetas em liga metálica.
Dim: 39x27,5 (Total da mancha)
Dim: 46x35 (Moldura)

Base Licitação: 15 €

SOUSA (ELÍSIO DE MEIRELES FERREIRA DE) – OS BRAGANÇAS DA PROVÍNCIA
DO MINHO 947

DESCENDÊNCIA DE AFONSO FAYÃO, FILHO BASTARDO DE D. TEODÓSIO I, DUQUE DE BRAGANÇA. Porto. 1973. [Tip. Editorial Franciscana
- Braga]. In-4º de 440-VI págs. B. «Da paternidade de Afonso Fayão, considerado erradamente filho bastardo e não reconhecido de Dom João IV.
(…). Nos fins do século XVI e princípios do século XVII houve nesta freguesia um abade chamado Afonso Fayão. (…). Quem era este Afonso
Fayão? (…). Pela habilitação do Santo Oficio, de Domingos de Meireles Nogueira Fayão, (…), que este abade era filho de Dom Teodósio, Duque de
Bragança, sem dizer de qual os dois, (…). «Texto tirado da introdução». Interessante estudo genealógico sobre a integrante descendência de “Os
Braganças da Província do Minho”, ilustrado a negro em folhas intercaladas no texto. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António
de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Livro da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de
manuseamento, com as capas de brochura e lombada ligeiramente cansadas, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
BOM EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

SOUZA-BRANDÃO (ANTÓNIO DE) – OS MORGADOS DE SANTO ANTÓNIO DO
CRUZEIRO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 948

(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 [15], assinado: António de Souza-
Brandão. Exemplar da biblioteca e da autoria de António de Souza-Brandão. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 10 €

MORENO (HUMBERTO BAQUERO) – A BATALHA DE ALFARROBEIRA 949

ANTECEDENTES E SIGNIFICADO HISTÓRICO. Biblioteca Geral da Universidade. Por Ordem da Universidade. Coimbra. 1979 e 1980. DOIS
VOLUMES. In-4º peq.de VIII-1198-II de paginação corrida, divididas pelos dois volumes. B. Reimpressão da edição original de Lourenço Marques
em 1973, ilustrada com imensos quadros de dados nominativos descriminando a categoria social, profissão, residência, região, nuns casos e a
natureza o delito, o local do delito e nos dois casos com um campo registando as fontes. Trabalho que estuda o fim trágico do Regente do Reino,
Infante D. Pedro, em luta com o seu sobrinho D. Afonso V, da autoria de um grande especialista na história da Idade Média e em especial no séc.
XV, muito enriquecido com quadros e notas biográficas dos partidários da Rainha D. Leonor viúva de D. Duarte, do Regente e do Rei D. Afonso V.
Dissertação de doutoramento do autor, apresentada e discutida, em Janeiro de 1974, na reitoria da Universidade de Lisboa, ainda hoje um dos mais
interessantes estudos sobre o assunto. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-brandão, autor de diversos livros
de genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já
mencionadas anteriormente. POUCO VULGARES E PROCURADOS.

Base Licitação: 35 €

LAMY (ALBERTO SOUSA) – MONOGRAFIA DE OVAR 950

{I Volume} – DA IDADE MÉDIA Á REPÚBLICA (10261910). {II Volume} – DA REPÚBLICA AO 25 DE ABRIL (19101974). Ovar. [Composto e
Impresso na Topografia Guerra]. 1977. DOIS VOLUMES. In4º peq.de 653-III e 677-III págs. B. Edição original, desta valiosa monografia de Ovar,
segundo as palavras escritas pelo autor na nota prévia, descrevemos a seguinte «Esta obra procura ser um ensaio da milenária história da terra e do
povo ovarense, nomeadamente das modalidades e sucessos da sua política, administração, economia, religião e arte, das suas aspirações,
tendências e manifestações sociais». Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-brandão, autor de diversos livros de
genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já
mencionadas anteriormente. POUCO VULGARES E PROCURADOS.

Base Licitação: 25 €

VILLAS-BOAS (MANUEL) – OS MAGALHÃES 951

SETE SÉCULOS DE AVENTURA. Referência/Editorial Estampa. Lisboa. 1998. In-4º peq.de 602-IV págs. E. edição original, deste estudo sobre a
história da família Magalhães, bem como dos seus membros que, ao longo da história de Portugal se destacaram no Reino e no mundo, com
especial incidência entre os séculos XVI e XVIII. Ilustrado a negro e às cores nas páginas do texto e em separado, com fotogravuras de pormenores
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de arquitectura, heráldica, vistas panorâmicas, mapas e retractos. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-
brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Ex-libris de António de Souza-Brandão. Encadernação editorial de capas
rígidas ilustrada a cores, com motivos heráldicos e uma carta marítima do Estreito de Magalhães. Bem conservado, apresentando traços e
anotações (…), já mencionadas anteriormente. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

VEIGA (AFONSO COSTA SANTOS) – FILHAS DA NOBREZA SETECENTISTA NO
MOSTEIRO DE AROUCA 952

Prefácio Paulo Duarte de Almeida. Edição Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda. 2013. In-4º peq.de 137-II págs. B. Edição original, deste
interessante estudo genealógico que enquadra geográfica e familiarmente as religiosas que viviam no Mosteiro de Arouca em Setecentos, e seu
estatuto e influência na comunidade. Ilustrada a negro e na sua maioria a cores nas páginas do texto, algumas de página inteira. Obra com diversos
traços e anotações a lápis, correcções feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar
da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

CALE : ANTOLOGIA DE TEXTOS SOBRE GAIA 953

Organização e prefácio de Mário Cláudio. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 1976. In-4º peq.de 224-II págs. E. Primeira edição, desta
antologia com textos de diversos autores seleccionados por Mário Cláudio e que passamos a descrever os seguintes: Fernão Lopes, Almeida
Garrett, Teixeira de Vasconcelos, Camilo Castelo Branco, Arnaldo Gama, Ramalho Ortigão, Júlio Dinis, Manuel Pinheiro Chagas, Alberto Pimentel,
Raul Brandão, João Grave, Albino Forjaz de Sampaio, entre outros. Tiragem limitada a 2000 exemplares, sendo este o número [088]. Encadernação
editorial de capas rígidas, revestidas a linho em tons de branco, com dizeres a negro na lombada e ambas as pastas, um pouco amarelecidas.
Exemplar bem conservado, apresentando pequena inscrição a esferográfica na página 11, junto ao corte da lombada superior. Bom exemplar.

Base Licitação: 5 €

TAVARES (JOSÉ CARLOS DE ATHAYDE DE) – AMARAES OSÓRIOS ●
SENHORES DA CASA DE ALMEIDINHA 954

SUBSÍDIOS PARA A SUA GENEALOGIA. Edição do autor. [Tipografia Garcia & Carvalho, Lda.]. Lisboa. 1986. In-4º de 471-IX págs. B. Edição
original, deste estudo muito pormenorizado de genealogia e heráldica sobre os Morgados do Espírito Santo, vínculo instituído por Gaspar Paes do
Amaral que casou com D. Antónia da Fonseca Osório. Os senhores do morgado nasceram e viveram nesta casa exerceram cargos nas letras, nas
armas, na política e mais tarde foram Pares do Reino, Barões e Viscondes de Almeidinha. Ilustrado a negro e a cores em folhas separadas do texto,
com fotogravuras de pormenores de arquitectura, heráldica, interiores e retractos. Obra com diversos traços e anotações a lápis, feitas por António
de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem
conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. IMPORTANTE EXEMPLAR PARA O ESTUDO DAS CASAS
NOBRES DE PORTUGAL.

Base Licitação: 25 €

CARDOSO (ANTÓNIO) – MARÂNUS 955

Antologia de textos sobre Amarante: a terra e as gentes. Organização e prefácio de António Cardoso. Câmara Municipal de Amarante. 1979.
[Rocha/artes gráficas. Vila Nova de Gaia]. In-4º peq.de 211-III págs. E. Edição original, desta bela monografia de Amarante, enriquecida com
imensas ilustrações a negro em folhas intercaladas no texto. (Texto tirado do prefácio). “O que fica nesta antologia são retalhos meus, fazem parte
do meu todo afectivo e da Amarante que construí pedra a pedra, tal como a Tebas da velha Grécia. Ela é, pois, o espelho dos tempos, num contexto
amplo de cultura. Tentei torná-la acessível ao maior número de leitores, dividindo-a em ciclos temáticos (...) ”. Arqueologia, Arte, Etnografia, História,
Literatura, Paisagem Física e Humana e S. Gonçalo de Amarante • Lenda e Santidade. Encadernação editorial ilustrada em ambas as pastas e
lombada. Bem conservado. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

DUARTE (JOAQUIM CORREIA) – CASAS E BRASÕES DE RESENDE 956

Edição da Câmara Municipal de Resende. 2007. In-4º de 436 págs. B. Edição original, desta importante obra para história genealógica da região de
Resende, onde o autor nos oferece a história minuciosa de (19) casas ilustres com Pedra de Armas e (18) casas ilustres sem Pedra de Armas, com
a descrita origem heráldica e os vários senhores que a detiveram ao longo dos vários séculos até à altura desta publicação. Monografia genealógica,
profusamente ilustrada a cores nas páginas do texto, com diversos motivos alusivos às Casas e Brasões de Resende. Obra com imensos traços e
anotações a lápis, dois sublinhados com marcador de cor amarela, devido a correcções feitas por António de Souza-Brandão, também autor de
diversos livros de genealogia e heráldica. Monografia da biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, ligeira
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sujidade nas capas de brochura, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

ALMEIDA (GENERAL JOÃO DE) – ROTEIRO DOS MONUMENTOS MILITARES
PORTUGUESES 957

{VOLUME III} – (DISTRITOS DE PORTALEGRE, ÉVORA, BEJA, FARO). Publicação subsidiada pelo Instituto para a Alta Cultura. Edição do autor.
Lisboa. 1948. UM VOLUME. In-4º peq.de 573-III págs. B. Primeira edição, profusamente ilustrada nas páginas do texto e em separado com
fotogravuras, reproduções de gravuras e plantas das construções Militares. Inclui neste volume quatro (4) mapas desdobráveis dos itinerários do
distrito de Portalegre, Évora, Beja e Faro, reproduzidos a partir das cartas itinerárias do Estado-Maior do Exército, tendo sobreposto em folhas de
papel vegetal mapas das fortalezas e estradas romanas delineados pelo autor. Obra incompleta com falta do volume I e volume II. Livro da
biblioteca de António de Souza-Brandão. Exemplar com alguns picos de oxidação e as capas de brochura ligeiramente cansadas. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 20 €

CARVALHO (ABÍLIO PACHECO DE) – PACHECOS 958

Subsídios para a sua Genealogia. Lisboa. [Editora Gráfica Portuguesa, Lda.]. 1985. In-4º de 588-VIII págs. B. Interessante trabalho deste estudo
exaustivo e de largo folgo, ilustrado a negro nas páginas do texto e em separado, com motivos heráldicos, edifícios, fac-similes e árvores
genealógicas em folhas desdobráveis. Obra com imensos traços e anotações a lápis, 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, ligeira
sujidade nas capas de brochura, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. BELO EXEMPLAR.

Base Licitação: 10 €

GAIO (EDUARDO FRUTUOSO) – APONTAMENTOS DA HISTÓRIA DOS CAMINHOS
DE FERRO EM PORTUGAL 959

Sintra. 1957. In-4º de 163-I págs. B. Eduardo Frutuoso Gaio, no seu livro “Apontamentos da História dos Caminhos-de-ferro em Portugal”, conta que
1500 operários se lançaram activamente ao trabalho na Sorefame na construção das carruagens, “enquanto na linha muitas centenas de outros
operários, dirigidos por engenheiros e técnicos franceses, alemães, suíços e portugueses, empregavam-se na montagem da rede aérea”. (…) “A
data prevista para a inauguração, 28 de Outubro de 1956 (dia do primeiro centenário do caminho-de-ferro em Portugal), estava comprometida”, (…)
Pois o túnel de Rossio teve que fechar durante três meses para poder ser rebaixado e nele se instalar novas travessas e carris, enquanto a
catenária era pendurada no tecto. E já que a coisa se atrasara a este ponto, marcou-se então o grande dia para 28 de Abril de 1957, segundo
Frutuoso Gaio, “data do aniversário natalício do notável homem de Estado que é António de Oliveira Salazar”. Edição profusamente ilustrada a
negro, com retractos da Rainha D. Maria II; Rainha D. Amélia; Rei D. Pedro V; estações de caminhos-de-ferro; vistas panorâmicas de Sintra;
locomotivas; retractos diversos, incluindo o do presidente da República da época e do Presidente do Conselho, António Oliveira Salazar, entre
muitas outras ilustrações. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 15 €

CASTELO BRANCO (JOSÉ BARBOSA CANAES DE FIGUEIREDO) – COSTADOS
DAS FAMILIAS ILUSTRES DE PORTUGAL, ALGARVES, ILHAS E INDIAS. 960

OBRA QUE A EL-REI FIDELISSIMO, O MUITO ALTO E PODEROSO SENHOR D. MIGUEL PRIMEIRO OFFERECE O SEU AUCTOR (...). Lisboa:
Na Impressão Regia. Anno 1829 - 1831. [Aliás, Edições Carvalhos de Basto, Lda. Braga. 1990]. «Impressa e brochada por Barbosa & Xavier, Lda.
Braga». DOIS VOLUMES. In-4º de XII-95-VII e VII-242-IX-VII págs. B. Nas capas da brochura vêm os seguintes dizeres: «ÁRVORES DE
COSTADOS DE FAMÍLIAS ILUSTRES DE PORTUGAL». 2ª Edição do Arquivo de Documentos Históricos. Tiragem de 500 exemplares em papel de
linho. Muito cuidada edição fac-similada, comemorativa dos 350 anos da Restauração da Independência de Portugal. Exemplar da biblioteca de
António de Souza-Brandão. Bem conservados. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 10 €

SILVA (MANUEL DE SOUZA DA) – NOBILIÁRIO DAS GERAÇÕES DE ENTRE-
DOU�RO-E-MINHO 961

Edições Carvalhos de Basto, Lda. Ponte de Lima. 2000. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. DOIS VOLUMES. In-4º de 558-II e
477-III págs. B. “Obra escrita entre 1680 e 1705, o Nobiliário ora apresentado é mais uma jóia da Literatura Genealógica Portuguesa. Fomos
desencantá-lo na Casa-Museu de S. Miguel de Ceide e aí integrado na Colecção Camiliana, cuja autorização de publicação muito agradecemos à
Fundação Cupertino de Miranda. Seu Autor, Manuel de Sousa da Silva (1649-1713), Capitão-mor de Santa Cruz de Riba -Tâmega e Morgado de
Leirós, embora dele, nesta obra, só diga o nome e ascendência, figura nas nossas Letras como o «Príncipe dos Genealogistas de Entre Douro e
Minho, que não escrevera senão a verdade», como dele afirma D. António Pedro, seu biógrafo. (…)”. Texto tirado da «Apresentação». Edição
impressa em papel de qualidade e de cuidada execução gráfica, com uma reduzida tiragem de 500 exemplares. Obra com alguns traços e
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anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Exemplar da biblioteca de António de
Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. POUCO VULGARES.

Base Licitação: 20 €

SARMENTO (FRANCISCO XAVIER DE MORAES) – FAMÍLIAS TRANSMONTANAS 962

DESCENDÊNCIA DE FRANCISCO DE MORAES, PALMEIRIM. LIGAÇÕES FAMILIARES E OUTRAS FAMÍLIAS DE TRÁS-OS-MONTES. Edições
Carvalho de Basto. Ponte de Lima. 2001. DOIS VOLUMES. In-4º de 505-III e 567-I págs. B. Interessante edição, deste excelente e importante
estudo das Famílias Nobres Transmontanas, impresso em papel de qualidade e de muito cuidada execução gráfica, ilustrada a preto e branco nas
páginas do texto, com motivos heráldicos e edifícios pertencentes às nobres famílias de Trás-os-Montes. Edição com uma reduzida tiragem de 500
exemplares. Obra com alguns traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica.
Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão. Bem conservado, apresentando traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente.
POUCO VULGARES.

Base Licitação: 25 €

NEMÉSIO (GONÇALO) – AZEVEDOS DA ILHA DO PICO 963

(A DESCENDÊNCIA DE FRANCISCO DE AZEVEDO, CAPITÃO DE MILÍCIAS, E DE SUA MULHER D. MARIA DA TERRA). Lisboa: 1987. [Oficinas
Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. In-fólio de 390-II págs. B. Interessante obra genealógica da descendência de Francisco de Azevedo e
sua mulher D. Maria da Terra, impresso em papel de qualidade e de cuidada execução gráfica e profusamente ilustrada a negro nas páginas do
texto e em separado, com motivos heráldicos, retratos e diversas gravuras da autoria de João Mariz. Fac-símile de um manuscrito de Vitorino
Nemésio. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Edição com uma reduzida
tiragem de 500 exemplares, assinados pelo autor, sendo este o número [435]. Bem conservado. POUCO VULGAR.

Base Licitação: 20 €

SMITH (ROBERT C.) – FREI JOSÉ DE SANTO ANTÓNIO FERREIRA VILAÇA,
ESCULTOR BENEDITINO DO SÉCULO XVIII 964

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. [1972]. DOIS VOLUMES. In-fólio de 771-III páginas de numeração corrida. E. Obra com o levantamento da
vasta produção artística que um monge beneditino do século XVIII deixou nas igrejas do Minho, e cuja autoria tinha ficado totalmente desconhecida;
e também a história de um movimento artístico que se desenvolveu em meados de setecentos à volta de um grande arquitecto de Braga, o qual
representa uma das mais belas páginas da história da arte portuguesa. Edição profusamente ilustrada, na sua maioria a negro, com mais de 300
estampas em folhas à parte. Encadernações editorias de capas rígidas em tons de castanho, gravadas a ouro nas lombadas e pastas da frente, com
as sobrecapas de protecção ilustradas, ligeiramente cansadas. Bem conservados. BONS EXEMPLARES.

Base Licitação: 25 €

CATÁLOGO DA FABRICA CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVEZAS 965

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 €

PINTO (J. BARBOSA) – MOSTEIRO DE CETE : MOMENTOS DA SUA HISTÓRIA 966

Braga, Fevereiro de1972. [Oficinas Gráficas da Livraria Cruz]. In-fólio de 157-III-XXVII-I págs. B. Primeira edição, desta invulgar monografia
referente ao Mosteiro de São Pedro de Cete (Paredes), profusamente documentada em folhas à parte, com belíssimas reproduções fotográficas a
negro e a transcrição de importantes documentos provenientes dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo e Distrital do Porto. Obra com alguns
traços e anotações a lápis, feitas por António de Souza-Brandão, autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Monografia da biblioteca de
António de Souza-Brandão. Exemplar com sinais de manuseamento, com as capas de brochura e lombada ligeiramente cansadas, apresentando
traços e anotações (…), já mencionadas anteriormente. INVULGAR MONOGRAFIA.

Base Licitação: 25 €

FREITAS (EUGÉNIO DE ANDREA DA CUNHA E) & OUTROS – CARVALHOS DE
BASTO 967
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A Descendência de Martim Pires Carvalho, Cavaleiro de Basto. Porto. 1977-2010. [Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, Lda. Braga]. NOVE
VOLUMES + TRÊS VOLUMES DE ÍNDICES. In-4º gr.de 481-III, 502-II, 478-II, 481-III, 479-I, 479-I, 479-I, 478-II, 478-II + {Índices} 126-II, 118-II e
168-II págs. E. Obra da mais relevante importância entre todos os trabalhos de investigação genealógica realizados entre nós, minuciosamente
estudado e documentado, em que, além de Eugénio de Andréa da Cunha e Freitas, têm lugar de assinalável importância: Maurício António
Fernandes, Nuno M. Ferraz de Andrade, Francisco J. de Abreu Maia e Castro e A. Duarte P. P. Rebelo de Carvalho, cujos nomes se encontram
descritos no frontispício dos respectivos volumes. Ilustrada com reproduções de brasões d’armas e outros símbolos heráldicos, além de inúmeros
desenhos reproduzindo aspectos de casas nobres. Tiragem restrita, sendo este conjunto o número [126]. Exemplares com imensos traços e
anotações a lápis, correcções feitas por António de Souza-brandão, também autor de diversos livros de genealogia e heráldica. Correcções e
anotações justificadas por certidões e outros documentos pedidos aos “Serviços e produtos de reprodução documental à Direcção-Geral de
Arquivos”, entre outros documentos que acompanham esta obra. Colecção da biblioteca de António de Souza-Brandão. Encadernações editoriais de
capas rígidas em tons de azul {Os nove volumes}, com ferros a ouro nas lombadas, conservando as capas de brochura. {Os três volumes de
índices} – encontram-se em brochura. Obra incompleta, com a falta do volume número [X]. Exemplares bem conservados, apresentando traços e
anotações (…), já mencionadas anteriormente. EDIÇÃO MUITO PROCURADA, E JÁ ESGOTADA, COM A FALTA DE UM VOLUME.

Base Licitação: 100 €

CAMÕES (LUIS DE) – LVSIADAS DE LVIS DE CAMÕES 968

Comentadas por Manuel de Faria e Sousa. Imprensa NacionalCasa da Moeda. Lisboa. 1972. Infólio de {DOIS VOLUMES}. E. Edição comemorativa
do 4º Centenário da publicação dos Lusíadas 1572-1972. Reprodução fac-similada pela edição de 1639, com uma extensa introdução de Jorge de
Sena.
Bela edição de muito cuidada execução tipográfica, ornada a negro com belas vinhetas capitulares. Excelentes encadernações de capas rígidas,
com cantos e lombada em pele e ferros decorativos a ouro seco, conservando as capas de brochura. Exemplares bem conservados. POUCO
VULGAR E POR ABRIR.

Base Licitação: 40 €

GALVÃO (HENRIQUE); CRUZ (FREITAS) & MONTÊS (ANTÓNIO) – A CAÇA NO
IMPÉRIO PORTUGUÊS 969

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. Exemplares com leves picos e manchas de oxidação generalizadas. RAROS E PROCURADOS.

Base Licitação: 50 €

ZÚQUETE (AFONSO EDUARDO MARTINS) – NOBREZA DE PORTUGAL E DO
BRASIL 970

BIBLIOGRAFIA. BIOGRAFIA. CRONOLOGIA. FILATELIA. GENEALOGIA. HERÁLDICA. HISTÓRIA. NOBILIARQUIA. NUMISMÁTICA. Editorial
Enciclopédia, Lda. Lisboa. Rio de Janeiro. 1960-1961.TRÊS VOLUMES. In-4º de 766, 766 e 766 págs. E. Ilustrados a negro e a cores no texto e em
separado.A obra está dividida em três partes: na primeira, são desenvolvidas por ordem cronológica, as biografias dos Reis e Rainhas de Portugal.
A segunda, inclui por ordem alfabética a relação das Famílias Nobres. A terceira apresenta um capítulo dedicado aos Nobres e Imperadores do
Brasil. Das obras do género mais completas publicadas em Portugal. Encadernações do editor, com ferros artísticos gravadas a seco e a ouro nas
lombadas e pastas. Exemplares bem conservados, apresentando falta parcial do rótulo inferior da lombada do segundo volume. INTERESSANTES
EXEMPLARES.

Base Licitação: 35 €

O VINHO NA HISTÓRIA PORTUGUESA SÉCULOS – XIII-XIX 971

CICLO DE CONFERÊNCIAS. Fundação Eng. António de Almeida. [Composto e impresso nas Oficinas Gráficos Reunidos Lda. Porto.1983]. Porto.
1983. In-4º de 362-II págs. B. Importante coloquio sobre a história do vinho em Portugal, desde o século XIII ao século XIX, com a colaboração dos
distintos ilustres académicos portugueses: Dr. Joaquim Veríssimo Serrão; Isaías da Rosa Pereira; Dr. João Albino Pinto Ferreira; Dr. Victor Braga
Paixão; Eng.º Agostinho Ferreira Gambetta; Dr. José Timóteo Montalvão Machado; Dr. Fernando Castelo-Branco; Dr. António Cruz; António Brásio;
Dr. António Alberto Banha de Andrade e Dr. Joaquim Alberto Iria. Edição profusamente ilustrada a negro em folhas extratexto com cerca de setenta
e cinco (75) plantas, alçados e gravuras da Cidade do Porto, algumas em folhas desdobráveis, do Séc. XVIII e XIX, desenhados por técnicos e
artistas nacionais e estrangeiros. Exemplar da biblioteca de António de Souza-Brandão, conforme carimbo na folha do rosto, junto à cabeça. Bem
conservado apresentando apenas algum amarelecimento nas capas de brochura, com mais incidência na parte superior do corte. POUCO
VULGAR.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/23044
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VINHO DO PORTO 972

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CLÃ - SPECIAL RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Engarrafado por: Quinta da Nossa Senhora do Carmo S.A. 5085-222 - Covas do Douro - 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.

Base Licitação: 5 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DÃO 973

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “ALIANÇA PARTICULAR - DÃO - 1997”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Bottled by: Caves Aliança, S. A. Sangalhos - Portugal - Produce 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 AGUARDENTE ALEMÃ 974

Uma (1) garrafa de aguardente “SCHLADERER KIRSCHWASSER”, dos anos 70, de 0,71 ml, com um grau de alcoolémia de 42% Vol. Produzida e
engarrafada no país de origem. 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: Schladerer’s - First-Class Fruit brandies of thr Black Forest are to found in more than 40 countries all over the world.

Base Licitação: 5 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA PORTUGUÊS E ITALIANO 975

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região de Lisboa “PAULO DA SILVA - GARRAFEIRA 1980 - AZENHAS DO MAR”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Victor Horta. Rep. Imp. Exp. Ldª - Lisboa - Portugal. Exemplar 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 italiano da Região de Firenze “ANTINORI - CHIANTI CLASSICO DE 1982”, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Confezionato da Marchesi L. e P. Antinori - S.P.A. Firenze in S. Casciano V.P. (382 FI). Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

BRANDY 976

Uma (1) garrafa de brandy “NIEPOORT´S - FINE BRANDY - THREE CASTLES”, dos anos 60, de 0,75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Concurso Junta Nacional do Vinho - Medalha de Ouro - 1962 - Lisboa. Produzido e engarrafado por: Niepoort &
Cª, Ldª - Oporto - Portugal - Established 1842. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA 977

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “SÃO DOMINGOS - GARRAFEIRA 1995”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Engarrafado por: Caves do Solar de São Domingos, S.A. Anadia - Portugal - Produce of Portugal. Exemplares no seu estado
original com rolhas lacradas e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre de uma das garrafas com pequenas faltas.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE BITTER DINAMARQUÊS 978

https://serralvesantiguidades.com/lote/22809
https://serralvesantiguidades.com/lote/22633
https://serralvesantiguidades.com/lote/21894
https://serralvesantiguidades.com/lote/22820
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https://serralvesantiguidades.com/lote/22550
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Uma (1) garrafa de “GAMMEL DANSK - BITTER DRAM”, dos anos 70, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Produzida e engarrafada
no país de origem. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Gammel Dansk é o amargo dinamarquês e o nome significa literalmente "Old Danish". Foi criado em 1961 e é aromatizado com ervas e
especiarias, incluindo anis estrelado, noz-moscada, gengibre, louro, genciana, Sevilha laranja, canela e outros. A receita continua a ser um segredo.

Base Licitação: 5 €

VINHO DO PORTO 979

Um (1) decanter de vidro do Porto em vidro translucido moldado “QUINTA DO INFANTADO - RESERVA ESPECIAL - MEIO - SECO”, de 75 cl, com
um grau de alcoolemia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido, envelhecido e engarrafado pelo produtor: Quinta do Infantado
- Vinhos do produtor Ld.ª - Gontelho - Covas - Alto Douro - 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO RIBATEJO 980

Três (3) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Ribatejo “CASA CADAVAL - CABERNET SAUVIGNON DE 1993”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Casa do Cadaval - Investimentos Agrícolas, S.A. - Muge - 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.
Nota: Rótulos com pequenos defeitos.

Base Licitação: 5 €

AGUARDENTE / BAGACEIRA 981

Uma (1) garrafa de aguardente “KENTINHA - ADEGAS DA CASA DE POUSADA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecida em cascos de
carvalho. Produzida e engarrafada por: José Gonçalves de Abreu – Amarante – Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 5 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO REGIONAL ALENTEJANO 982

Três (3) garrafas de vinho regional alentejano “VINHA DO MONTE 1999”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Engarrafado por:
Sogrape Vinhos de Portugal, 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.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

CHAMPAGNE 983

Uma (1) garrafa de champagne “LAURENT PERRIER - CUVÉE - ROSE BRUT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Produzido e engarrafado por:
Tours Sur Marne Près Reims - France - Produce Of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha em arame, involucro e selo de
garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA “TÁVORA VAROSA” 984

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Távora Varosa “MURGANHEIRA - RESERVA DE 2001 - TÁVORA VAROSA”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agr. Com. do Varosa, S.A. Tarouca - Produto de Portugal.
Exemplares no seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22808
https://serralvesantiguidades.com/lote/22641
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Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE GIN HOLANDÊS 985

Uma (1) garrafa de gin “JONGE BOKMA - JENEVER”, dos anos 70, de 100 cl, com um grau de alcoolémia de 35% Vol. Produzido e engarrafado
por: P. Bokma - Distillateurs - Leeuwarden. Exemplar no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 5 €

VINHO DO PORTO 986

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VISTA ALEGRE - PORTO - VINTAGE 2012 - BOTTLED IN 2014”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Estate Bottled By: Vista Alegre, Vinhos do Porto S.A. Quinta da Vista Alegre - Pinhão -
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: 10 €

ESTOJO COM DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 987

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “DUAS QUINTAS - DOURO DE 2001”, de 750 ml, com um grau de
alcoolemia de 13% Vol. Engarrafado por: Ramos Pinto - Vila Nova de Gaia - Produzido em 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 DA SOALHEIRA - 2001”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 13% Vol. Produzido e engarrafado por: Sociedade dos Vinhos Borges, S. A. Gondomar - Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Estojo original em madeira compartimentada com caixa interior amovível com vários utensílios “Saca-rolhas, termómetro, rolha, navalha
etc…”.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 988

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DE CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA”, de 750 ml, com um grau de
alcoolemia 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 - Lisboa - Produzido em Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Produto
natural que pode apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 989

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CALVET RESERVE 1988 - BORDEAUX”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élevé en fûts
de chêne. Appellation Bordeaux Contrôlee. Mis en Bouteille Par: J. Calvet & Cie - Bordeaux - Gironde - France - Produit de France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

ESPUMANTE NATURAL DE 1,5 LITRO 990

Uma (1) garrafa de vinho espumante “MURGANHEIRA - VELHA RESERVA - BRUTO DE 1987”, de 1,5 Litro, com um grau de alcoolémia de 11,5
% Vol. Produzido e engarrafado por: Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa, SA - Ucanha - Tarouca Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha, selo de garantia e caixa em madeira. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/21893
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VINHO DO PORTO 991

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO DESINTERVENÇÃO”, tinto - aloirado - doce, de 75 cl, com um grau de alcoolemia 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.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DÃO 992

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “GRÃO VASCO 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol.
Engarrafado por: Sogrape Vinícola do Vale do Dão, Ld.ª - 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.
Nota: Um dos rótulos com faltas e defeitos.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA 993

Uma (1) garrafa de aguardente velha “RESERVA DE CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA - AGUARDENTE PREPARADA - RESERVA”, de 0,78
L, com um grau de alcoolemia de 40% Vol. Aguardente conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Produzida e
engarrafada por: Carvalho, Ribeiro & Ferreira” Ld.ª - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia
omisso e caixa original em cartão litografado. Produto natural que pode apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com defeito, apresentando um rasgão vertical.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL DAS TERRAS DE SADO 994

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa regional das terras de Sado “MEIA PIPA 1997”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Engarrafado por: J. P. Vinhos, S.A. Azeitão - Portugal - Produce 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: 5 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 995

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001 - Product of France. Exemplar 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 996

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SOALHEIRO 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 2008”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges, S.A. Gondomar - Portugal - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O Vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 997
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Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

LICOR 998

Uma (1) garrafa de licor “D.O.M. BÉRNÉDICTINE”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Marques Déposées en France et à L’
Etranger. Alccol, Sucre, Substances végétales, Colorant E 150. Produzido e engarrafado: 76400 Fécamp - France. 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO RIBATEJO 999

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Ribatejo “CAPUCHO - 1998 - CABERNET SAUVIGNON”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Casal Branco - Sociedade de vinhos S.A. na Quinta do Casal Branco - 2080-362 -
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 €

CHAMPAGNE 1000

Uma (1) garrafa de champagne “POMMERY - BRUT ROYAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Élaboré par: Champagne
Pommery & Greno Reims - 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: 10 €

VINHO DO PORTO 1001

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - ROYAL OPORTO 10 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2018”, Tawny Porto,
de 750 ml, com um grau de alcoolemia 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO REGIONAL ALENTEJANO 1002

Duas (2) garrafas de vinho regional alentejano “VINHA DO MONTE 1999”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Engarrafado por:
Sogrape Vinhos de Portugal, 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.
Uma (1) garrafa de vinho regional alentejano “VINHA DO MONTE 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por:
Sogrape Vinhos de Portugal, 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.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE IRISH WHISKEY 1003

Uma (1) garrafa de Irish Whiskey “JAMESON - TRIPLE DISTILLED”, de 700 ml, com um grau de alcoolemia de 40% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Triple Distilled Matured & Bottled In Ireland By: John Jameson & Son. Since 1780 - The Bow St. Distillery Dublin 7 - Ireland. Exemplar
no seu estado original com rolha em chapa e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
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Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1004

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHÂTEAU BRASSAC - BORDEAUX SUPERIEUR - 1987”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de
11,5% Vol. Bordeaux Supérieur - Appellation Bordeaux Supérieur Controlée - L. Guérin Propriétaire à Montussan (Gironde) - Sélectionné et Mis en
Bouteille par: ED. Kressmann et Cº - Négociants Eleveurs à Parempuyre (Gironde) - France. Exemplares no seu estado original com protecções de
rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com pequenas faltas e defeitos com especial incidência numa das garrafas e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 5 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1005

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1006

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR’S 10 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2004 - 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.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR’S - LATE BOTTLED VINTAGE 1999 - ENGARRAFADO EM 2004”, 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.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e estojo 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 FRANCÊS 1007

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHATEAU LARRIVET - HAUT - BRION 1968 - GRANS CRU DE GRAVES”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Appellation Graves Controlée - Grand Vin de Bordeaux. I. Cuill e Maud - Propriétaire à Leognan (Gironde) - Mis en Bouteilles au
Château. 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 tinto de mesa “CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13,5% Vol. Mis en Bouteillees
Par la Maison - Bouchard Aîné & Fils - Negociants-Eleveurs A Beaune (Cote-D’or) - 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHÂTEAU CLERC MILON - 1987 - CRU CLASSÉ - BARON PHILIPPE”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Tout en bouteilles Au Château - Baron Philippe de Rothschild g.f.a. - Propriétaire - Pauillac - Appellation Pauillac Controlée
- Produce of 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: Rótulos com pequenas faltas e defeitos e níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 1008

Uma (1) garrafa de aguardente “CR&F - AGUARDENTE VÍNICA VELHA - RESERVA - CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA”, de 70 cl, com um
grau de alcoolemia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafado por: Symington Family
Estates, Vinhos S.A. V. N. Gaia, 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: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22657
https://serralvesantiguidades.com/lote/22558
https://serralvesantiguidades.com/lote/22794
https://serralvesantiguidades.com/lote/22648
https://serralvesantiguidades.com/lote/22480
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO REGIONAL ALENTEJANO 1009

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa, regional alentejano “VINHA DO MONTE 1991”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Engarrafado por: Sogrape Vinhos de Portugal, 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.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável e rótulos com faltas e defeitos.

Base Licitação: 5 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1010

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN HERITAGE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland - White Horse Distillers - 5 Lochside Way - Edinburg EH12 9DT - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO “DÃO E TÁVORA
VAROSA” 1011

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “QUINTA DO CARMO - 1987”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
13% Vol. Produzido e engarrafado na propriedade por: Júlio Bastos - Quinta do Carmo - Estremoz - Produce of Portugal. Exemplar numerado 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 do Dão “PORTA DOS CAVALEIROS 1985”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Engarrafado por: Caves São João - Soc. Dos Vinhos - Irmãos Unidos Ld.ª - S. João da Anadia - Portugal. Exemplar 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 de Távora Varosa “MURGANHEIRA - TÁVORA VAROSA - 1996”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agrícola e Comercial do Varosa, S.A. Tarouca - 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 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1012

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001 - Product of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VODKA 1013

Uma (1) garrafa de vodka “SMIRNOFF - VODKA - PIERRE SMIRNOFF”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Distilled by: Ste Pierre
Smirnoff - Fls in Hartford. CT., Allen Park. MI., Menlo Park, CA., Paducah, KY., And in Thirty other Principal Countries. Exemplar no seu estado
original com rolha metálica e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vodka “POLMOS - WÓDKA WYBOROWA”, dos anos 70, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Produced and
Bottled in Poland. Exemplar no seu estado original com rolha metálica, selo de garantia omisso e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1014

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA DE 1997”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - 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 com desgastes, um deles em mau estado.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22656
https://serralvesantiguidades.com/lote/22771
https://serralvesantiguidades.com/lote/22649
https://serralvesantiguidades.com/lote/22289
https://serralvesantiguidades.com/lote/21892
https://serralvesantiguidades.com/lote/22547
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Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1015

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO CÁLEM VELHOTES 10 ANOS - ENGARRAFADO EM 2015”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia
de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogevinus - Fine Wines, 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 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “HUTCHESON - LAGRIMA BRANCO - MUITO DOCE”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Produzido e engarrafado por:
Hutcheson & Cª Ldª - Vila Nova de Gaia - Oporto - 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1016

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ADEGA COOP. BORBA - RESERVA DE 1985”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 12,8% Vol. Produzido e engarrafado na origem. Exemplares numerados no seu estado original com protecções de rolha e selos de
garantia omissos. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacres com faltas e defeitos essencialmente numa das garrafas.

Base Licitação: 5 €

CHAMPAGNE 1017

Uma (1) garrafa de champagne “CHAMPAGNE BRUT MILLÉSIMÉ - G. H. MUMM - GORDON ROUGE - CUVÉE LIMITÉE”, de 750 ml, com um
grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré Par: G. H. Mumm & Cie. Reims, France - NM - 257.001 - Produit de France. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha e caixa original em cartão litografado de formato tubular. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA “TÁVORA VAROSA” 1018

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Távora Varosa “MURGANHEIRA - RESERVA DE 2001 - TÁVORA VAROSA”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agr. Com. do Varosa, S.A. Tarouca - 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 €

AGUARDENTE VELHA 1019

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, de 0,75 L, 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.
Produto natural que pode apresentar sedimento com a idade. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1020

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CINTRA GRAND CORONA”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido
e engarrafado por: Warre & Cª. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e com faltas e defeitos.

https://serralvesantiguidades.com/lote/22817
https://serralvesantiguidades.com/lote/22624
https://serralvesantiguidades.com/lote/22619
https://serralvesantiguidades.com/lote/22754
https://serralvesantiguidades.com/lote/22280
https://serralvesantiguidades.com/lote/22811
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Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1021

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1022

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DE CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA”, de 0,78 L, com um grau de
alcoolemia 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 vale do Carregado - Produce of Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso.
Produto natural que pode apresentar sedimento com a idade. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO TINTO MESA ESPANHOL 1023

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada de Navarra “REAL IRACHE - GRAN RESERVA 1973”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. Embotellado por: Bodegas Irache. S. L. Ayegui - Navarra - España. Exemplar numerado [004711] 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: Considerado um dos vinte melhores vinhos do mundo.

Base Licitação: 5 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1024

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1025

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “MATEUS SIGNATURE 1996”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12% Vol. Engarrafado por: Sogrape Vinhos de Portugal, S.A. Vila Nova de Gaia - 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 €

VINHO DO PORTO 1026

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “KOPKE - Nº 1 - TAWNY PORT”, aloirado claro-doce, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. N. Kopke & Cª, Ld.ª - Vila Nova de Gaia - Produtores e exportadores há mais
de trezentos anos - 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22536
https://serralvesantiguidades.com/lote/22606
https://serralvesantiguidades.com/lote/22622
https://serralvesantiguidades.com/lote/22551
https://serralvesantiguidades.com/lote/22549
https://serralvesantiguidades.com/lote/22592
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1027

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “DUAS QUINTAS - DOURO DE 2001”, de 750 ml, com um grau de
alcoolemia de 13% Vol. Engarrafado por: Ramos Pinto - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produzido em 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 “PORCA DE MURÇA - RESERVA 1997”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 13% Vol. Bottled and Shipped by: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal 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 tinto de mesa da Região demarcada do Douro “EVEL - GRANDE ESCOLHA - 1997”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 13% Vol. Bottled and Shipped by: Real Vinícola - Vila Nova de 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.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA 1028

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA BARROCÃO - V.S.O.P.”, de 800 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves do Barrocão, Ld.ª - Fogueira - Portugal. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com pequena falta e defeito no topo e nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO RIBATEJO 1029

Três (3) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Ribatejo “CASA CADAVAL - CABERNET SAUVIGNON DE 1993”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Casa do Cadaval - Investimentos Agrícolas, S.A. - Muge - 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.
Nota: Rótulos com pequenos defeitos.

Base Licitação: 5 €

VINHO DA MADEIRA 1030

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “VINHO CANTEIRO - BOAL RESERVA - MEIO DOCE”, de 0,75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Artur de Barros e Sousa, Ldª - Rua Ferreiros Nº 111 - Funchal - Madeira - Portugal. Exemplar no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade,
recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 1031

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com pequenos defeitos junto ao gargalo e rótulos com ínfimas faltas.

Base Licitação: 10 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1032

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22646
https://serralvesantiguidades.com/lote/22483
https://serralvesantiguidades.com/lote/22642
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https://serralvesantiguidades.com/lote/22559
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TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO MESA ESPANHOL 1033

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada de Ribera Del Duero “ALENZA 1995”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 13%.
Elaborado y Embotellado en la Propiedad por: Condado de Haza. S.L. Roa. Burgos, España. Exemplares no seu estado original com protecções de
rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1034

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM’S LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1984 - BOTTLED IN 1989”, de 75 cl, com um grau de
alcoolemia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: W & J Graham & 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA 1035

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVE SOLAR DAS FRANCESAS - RESERVA DE 1978”, de 750 ml,
com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Bottled and Shipped by: Caves Solar das Francesas - Anadia - Portugal. Exemplares no seu estado original
com rolhas lacradas e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulos com pequenas faltas e defeitos essencialmente numa das garrafas.

Base Licitação: 5 €

AGUARDENTE VELHA 1036

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - FIM DE SÉCULO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. 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. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1037

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA 2001”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 13,5%. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves - Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - 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: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1038

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO E UMA DE MOSCATEL DO DOURO 1039

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CASA DO DOURO - VINHO GENEROSO 10 ANOS”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19,5% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Casa do Douro. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada, sem 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
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servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO VELHO DO PORTO - QUINTA DA VÁRZEA REDONDA”, Alto Douro - Rio Torto de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Francisco Lima da Costa Pinto - Ervedosa do Douro. Exemplar 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.
Uma (1) garrafa de vinho moscatel “ESPONSAIS - DELICIOSO MOSCATEL DO DOURO”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Manoel R. d’ Assumpção & Filhos Ldª - 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
cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com manchas de oxidação e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

COGNAC FRANCÊS 1040

Uma (1) garrafa de cognac “COGNAC - BISQUIT - TROIS ETOILES”, de 70 cl, com um grau de alcoolemia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Bisquit Dubouche - Jarnac - France - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de
rolha e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1041

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa “CALVET RESERVE 1988 - BORDEAUX”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élevé en fûts
de chêne. Appellation Bordeaux Contrôlee. Mis en Bouteille Par: J. Calvet & Cie - Bordeaux - Gironde - France - Produit de France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA 1042

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ALIANÇA VÍNICA VELHA - CAVES ALIANÇA”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 38%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança - S.A. Sangalhos - Portugal - Produce of Portugal. Exemplar
no seu estado original com rolha metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1043

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “RESERVACÁLEM”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho S.A. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo
de garantia e saco em veludo em tons de bordeaux. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que
seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM PORTO MAGNIFICENT”, aloirado - doce de 750 ml, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos
de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho Ldª. - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo
de garantia e rótulo com pequenos defeitos. 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 “KROHN - RIO TORTO - VINTAGE CHARACTER PORTO”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1044

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
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Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1045

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 1046

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA 1047

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DE CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 40% Vol. Conservada ao longo de muitos anos em contacto com a madeira de carvalho. Engarrafada por: Cockburn Smithes & Cª -
SA - 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: Rótulo com manchas de oxidação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1048

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE 2004”, 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. O vinho do porto é um vinho 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.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DÃO 1049

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Dão “SÃO DOMINGOS - DÃO - GARRAFEIRA 1983”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12% Vol. Engarrafado por: Caves do Solar São Domingos, S.A - Anadia - Portugal - Produce 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 €

AGUARDENTE VELHA 1050

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: Aliança Vinhos de Portugal, 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA 1051

Três (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada Da Bairrada “BAIRRADA - PRIMAVERA - GARRAFEIRA 1980”, de 750 ml, com um
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grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado por: Caves Primavera, Ld.ª - Águeda - 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.
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada Da Bairrada “BAIRRADA - PRIMAVERA - RESERVA 1989”, de 750 ml, com um grau
de alcoolémia de 12% Vol. Engarrafado por: Caves Primavera, Ld.ª - Águeda - 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: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1052

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “SPECIAL RESERVE CÁLEM”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia 20% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogevinus - Fine Wines, S.A. Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha, selo de garantia e saco em veludo em tons de bordeaux. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a
idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “VINHO DO PORTO VELHO - QUINTA DO BOCAL”, aloirado - doce, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Alberto de Castro Lança, Ldª. 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 “REAL COMPANHIA VELHA - EL - REI D. JOSÉ”, Aloirado - Doce, de 0,75 L sem grau de alcoolemia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de
Gaia (Oporto) - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia parcialmente omisso. O vinho do Porto é um
vinho natural sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 1053

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO
Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1054

Uma (1) garrafa de vinho Porto “QUINTA DO ESTANHO - PORTO 20 ANOS - ENGARRAFADO EM 1987”, aloirado-doce, de 0,75 cl, com um grau
de alcoolémia de 19,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Jaime Acácio Queirós Cardozo - Alto-Douro -
Cheires - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada. O
Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1055

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Douro “QUINTA DOS ACIPRESTES DE 1997”, de 75 cl com um grau de
alcoolémia de 13,5% Vol. Engarrafado por: Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce 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: 20 €

BAGACEIRA VELHA 1056

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “MURGANHEIRA - AGUARDENTE VELHA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Acácio da Fonseca Laranjo - Cave Casal da Murganheira - Lamego - Salzedas - Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
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Nota: Não garantimos o fecho correcto da garrafa e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA “TÁVORA VAROSA” 1057

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Távora Varosa “MURGANHEIRA - RESERVA DE 2001 - TÁVORA VAROSA”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agr. Com. do Varosa, S.A. Tarouca - 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 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1058

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1059

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “FERREIRA - DUQUE DE BRAGANÇA 20 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2012”, tawny velho, de 75 cl,
com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Envelhecido 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 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.
Nota: Caixa original com defeitos.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1060

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa “CHATEAU JEAN FAURE - 1983 - SAINT EMILION GRAN CRUCLASSÉ”, de 75 cl, sem grau de
alcoolémia. Appllattion St. Emilion Grand Cru Contrôlée - Michel Amart - Viticulteur à Saint-Emilion - Gironde. Mis en Bouteille au Chateau - Produce
of France. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecções de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis abaixo do recomendável e rótulos com pequenos defeitos.

Base Licitação: 10 €

BAGACEIRA VELHA 1061

Uma (1) garrafa de bagaceira velha “AVELEDA - BAGACEIRA VELHA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia
de 45% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada na Região por: Aveleda Soc. Agrícola e Comercial da Quinta da Aveleda Lda. -
Penafiel - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores 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 TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1062

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos rótulos.
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Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1063

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1064

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - ROYAL OPORTO 20 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2000”, Tawny Porto,
de 75 cl, com um grau de alcoolemia 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 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 1065

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

VINHO DO PORTO 1066

Uma (1) garrafa de vinho do vinho do Porto “FERREIRA - VINTAGE 2003”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 20,5% Vol. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sogrape - Vinhos S.A. V. N. de Gaia - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em madeira. O vinho do porto é um vinho 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.

Base Licitação: 20 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA “TÁVORA VAROSA” 1067

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada de Távora Varosa “MURGANHEIRA - RESERVA DE 2001 - TÁVORA VAROSA”, de
75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Soc. Agr. Com. do Varosa, S.A. Tarouca - 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 €

VINHO DO PORTO 1068

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - ROYAL OPORTO 20 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2003”, Tawny Porto,
de 75 cl, com um grau de alcoolemia 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1069
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Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa “CALVET RESERVE 1988 - BORDEAUX”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élevé en fûts
de chêne. Appellation Bordeaux Contrôlee. Mis en Bouteille Par: J. Calvet & Cie - Bordeaux - Gironde - France - Produit de France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE 1070

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE RELICÁRIO - RESERVA”, de 750 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 protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

COLECÇÃO DE SEIS GARRAFAS DE VINHO REGIONAL DAS TERRAS DO SADO 1071

Seis (6) garrafas de vinho regional das Terras do Sado “DOMINGOS SOARES FRANCO - COLECÇÃO PRIVADA - ENGARRAFADA EM 2000 -
TINTO CÃO - TRINCADEIRA - ARAGONEZ - FERNÃO PIRES - TANNAT E SYRAH”, de 500 ml, com vários graus de alcoolémia de 12%, 12,5%,
13% e 13,5% Vol. Produzido e engarrafado por: José Maria da Fonseca, Sucs’s - Azeitão - Portugal. Exemplares no seu estado original com
protecções de rolha, selos de garantia e caixa original cartão, forrada a papel em tons de vermelho. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1072

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 DO PORTO 1073

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 20 YEARS OLD PORTO - ENGARRAFADO EM 1991”, 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. Produto de Portugal. Exemplar
numerado 16822 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: Lacre frontal omisso.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1074

Uma (1) garrafa de scotch whisky “LOGAN HERITAGE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland - White Horse Distillers - 5 Lochside Way - Edinburg EH12 9DT - Scotland.
Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DA BAIRRADA DE 1,5 LITRO 1075

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada da Bairrada “CAVES SÃO JOÃO - RESERVA - COLHEITA DE 1885”, de 1,5 L, com
um grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Caves São João - S. V. Irmãos Unidos Ld.ª - São João de Anadia - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
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Base Licitação: 10 €

AGUARDENTE VELHA 1076

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA BARROCÃO - V.S.O.P.”, de 800 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves do Barrocão, Ld.ª - Fogueira - Portugal. Exemplar no seu estado original com interesse
para coleccionadores com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA REGIONAL ESTREMADURA 1077

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa Regional da Estremadura “QUINTA DE PANÇAS - CABERNET SAUVIGNON 1996”, de 0,75 L, com um
grau de alcoolémia de 12,5% Vol. Engarrafado na Quinta por: P. V. Q. - Produção de vinhos de Quinta, Ld.ª - 2580 - 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 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1078

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 €

BRANDY 1079

Uma (1) garrafa de brandy “BRANDY CASALEIRO - CAVES DOM TEODÓSIO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Bottled and Shipped by: Caves Dom Teodósio, Ld.ª – Rio Maior – Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha
metálica e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1080

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO FERREIRA - DONA ANTÓNIA FERREIRINHA - RESERVA PESSOAL”, alourado e adamado de 750
ml, sem grau de alcoolémia Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por A. A. Ferreira Sucessores - 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 “COCKBURN´S - SPECIAL RESERVE PORTO DOS ANOS 90”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cockburn Smithes & Ciª Ldª - Vila Nova de Gaia - Produce of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, 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 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1081

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €
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AGUARDENTE VELHA 1082

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VÍNICA VELHA - MARQUÊS DE MARIALVA - RESERVA”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia
de 43% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Adega cooperativa de Cantanhede - Produce of Portugal. Exemplar
numerado (2662) no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1083

Três (3) garrafas de vinho tinto de mesa “CALVET RESERVE 1988 - BORDEAUX”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élevé en fûts
de chêne. Appellation Bordeaux Contrôlee. Mis en Bouteille Par: J. Calvet & Cie - Bordeaux - Gironde - France - Produit de France. Exemplares no
seu estado original com protecções de rolha e selos de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Níveis ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 10 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1084

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1085

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “JOHNNIE WALKER - SWING - EXCEPTONALLY SMOOTH - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com
um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Bottled in Scotland by: John Walker & Sons -
Edinburgh - EH12 9DT 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1086

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO BARROS - QUINTA D. MATILDE - VINTAGE 1996”, 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Lacre com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA DE 1500 ML 1087

Uma (1) garrafa em cerâmica moldada e facetada de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA CUMEADA”, de 1500 ml, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adegas da Cumeada S.A.R.L. Vale da Pinta - Cartaxo. Exemplar numerado
[3561] com interesse para coleccionadores no seu estado original com gargalo lacrado, selo de garantia e caixa original em madeira pirogravada.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Gargalo com pequenas faltas e defeitos no lacre.

Base Licitação: 25 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1088

Um (1) decanter em cerâmica de Scotch Whisky “KING´S RANSOM - 12 YEARS OLD DOS ANOS 70”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
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43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce, Distilled & Bottled By: Glenforres Glenlivet - Distillery Cº Ltd - Scotland. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia parcialmente omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1089

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS COLHEITA DE 1975 - ENGARRAFADO EM 1989”, Aloirado - doce, de 75 cl, com um grau
de alcoolemia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cª - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHA 1090

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ANTIQUA – AGUARDENTE VELHA 1935 - V.S.O.P”, de 0,75 L, com um grau de alcoolemia de 39% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Reserva das Caves Aliança - Vinícola de Sangalhos - S.A.R.L. Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes na policromia.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE MALT 1091

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “THE GLENLIVET - AGED 12 YEARS - PURE SINGLE MALT DOS ANOS 80”, de 70 cl, com um grau de
alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled in Scotland By: George & J. G. SMITH. The Glenlivet Distillery - AB 379DD -
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.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1092

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1979 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão, S.A.R.L - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia omisso e chapa em chumbo com data incisa. O Vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com desgaste.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e lacre parcialmente partido no gargalo.

Base Licitação: 30 €

AGUARDENTE VELHA 1093

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - LUÍS PATO - 15 ANOS - ENGARRAFADA EM 1997”, de 50 cl, com um grau de
alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Envelhecida e engarrafada por: Luís Pato - Anadia - Portugal. Exemplar de uma série
limitada de 3880 garrafas, cabendo a esta o número [3351], no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1094

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
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Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1095

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “DIMPLE 15 YEARS OLD”, de 75 cl com um grau de alcoolémia de 43% vol. 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 e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO “COMEMORATIVO DOS 160 ANOS DA COMPANHIA DE
SEGUROS FIDELIDADE S.A” 1096

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - RESERVA ANTIGA”, dos anos 90, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Sociedade dos vinhos Borges, S.A. Porto - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no seu
estado original de uma edição especial de 5000 garrafas, cabendo a esta o nº 0097 com protecção de rolha, selo de garantia e caixa 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: 15 €

AGUARDENTE 1097

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 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1098

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1099

Uma (1) garrafa de scotch whisky “GLENFIDDICH - SPECIAL OLD RESERVE - PURE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 70
cl, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled in Scotland by: William Grant & Sons Ltd - The
Glenfiddich Distillery - Banffshire, Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1100

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “OLD PORTO - FIGUEIRA 10 ANS - VIIELLI EN FUT - ENGARRAFADO EM 1987”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Mis en Bouteille au Portugal Par: Butler Nephew & 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.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO 10 ANS - SABRINA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Mis en Bouteille au Portugal Par: Butler Nephew & 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
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nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1101

Um (1) decanter em grés de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - CAPUCHINHA”, de 0,80 L com um grau de alcoolemia de 38,5% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada pelas Caves Primavera Ld.ª, Aguada de Baixo - Águeda - Portugal - Produce of Portugal. Recomenda-
se o aquecimento prévio do cálice em que é servida. 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 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1102

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1103

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BALLANTINE´S GOLD SEAL - 12 YEARS OLD - SPECIAL RESERVE”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured - Finest Quality. Blended & Bottled by: George Ballantine And Son Ltd. Distillers
Dumbarton - Scotland - Product of Scotland. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em chapa
litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO DO PORTO 1104

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES PORTO - VINTAGE CHARACTER”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Bottled and Shipped By: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão SARL - Porto - Portugal. Exemplar no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. O Vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido
com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.
Uma (1) garrafa de vinho do Porto “DONA ANTÓNIA - RESERVA PESSOAL - COMEMORATIVA DOS 250 ANOS 1751-2001”, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira S.A. V. N. Gaia - 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1105

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA 2001”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 13,5%. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves - Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - 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: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1106

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - CONDE D´ÁGUEDA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolemia de 38% Vol.
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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, selo de garantia 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.

Base Licitação: 15 €

VINHO DA MADEIRA 1107

Uma (1) garrafa de vinho da madeira “MADEIRA WINE - 5 YEARS OLD - ENGARRAFADO EM 2008”, meio doce, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 18% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Produzido
e engarrafado por: J. Faria & Filhos, Ldª - Funchal - Madeira Island - Produzido em Portugal. O vinho da Madeira é um vinho natural sujeito a criar
depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado
de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1108

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “BALLANTINE´S GOLD SEAL - 12 YEARS OLD - SPECIAL RESERVE”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Fully matured – Quality Garanted. 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 e caixa original em chapa
litografada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1109

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM’S LATE BOTTLED VINTAGE PORT 1985 - BOTTLED IN 1991”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 20% Vol., envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled by: W & J Graham & 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

COGNAC 1110

Uma (1) garrafa de cognac “BISQUIT V.S.O.P. - FINE CHAMPAGNE”, de 75 cl, com um volume de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos
de carvalho. Mis en Bouteille Par: Bisquit Dubouche & Cº - Cognac - France - Produce of France. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1111

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos lacres.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1112

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - PONTE DE AMARANTE - CAVES DA CERCA”, de 0,91 Lt, com um grau de
alcoolemia 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
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conservação.
Nota: Rótulo com vincos e pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1113

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

AGUARDENTE VELHA 1114

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE BORLIDO - RESERVA 20 ANOS”, de 0,75 L com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em cascos
de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Borlido Ld.ª - Sangalhos - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo
de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

VINHO DA MADEIRA 1115

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “MILES - 5 YEARS OLD - RESERVE MADEIRA - VERDELHO”, dos anos 70, de 750 ml, com um grau de
alcoolémia de 19% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Madeira Wine Bottled And Shipped For: Miles Madeira Lda. - by the Madeira Wine
Company S.A - Funchal - Madeira - Produce of The Island of Madeira - (Portugal). Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O Vinho da Madeira é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável
para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1116

Uma (1) garrafa de whisky em cristal translucido moldado e facetado “DUNHILL”, dos anos 80, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Exemplar numerado no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 15 €

VINHO DO PORTO 1117

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “NOVAL 10 YEARS PORT - ENGARRAFADO EM 1979”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia, envelhecido em
cascos de carvalho durante 10 anos. Produzido e engarrafado por: Quinta do Noval - Vinhos, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha em chumbo 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 €

TRÊS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1118

Três (3) garrafas de vinho tinto da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - VINHA GRANDE 1996”, 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.

Base Licitação: 20 €
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AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1119

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 protecção de rolha e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1120

Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 DA MADEIRA 1121

Uma (1) garrafa de vinho da Madeira “ADEGAS DO TORREÃO - MADEIRA - VERDELHO VELHO”, meio-seco de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Adegas do Torreão (Vinhos) Ld.ª - Viticultores - Vinicultores e Exportadores -
Funchal - Ilha da Madeira. 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 10 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1122

Uma (1) garrafa de scotch whisky “J&B - RESERVE - 15 YEARS OLD - FINEST OLD SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de alcoolemia de
40% Vol. Distilled Blended And Bottled in Scotland Established 1749 - Justerini & Broocks Ltd – 61 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 €

VINHO DO PORTO DE 1,5 L 1123

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - 10 YEARS OLD - TAWNY PORT- ENGARRAFADO EM 1997”, de 150 cl, com um grau de
alcoolemia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor, Fladgate & Yeatman - Vinhos S. A. Oporto - Product of Portugal.
Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, 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 vestígios de sinais xilófagos.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1124

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos lacres.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22269
https://serralvesantiguidades.com/lote/22556
https://serralvesantiguidades.com/lote/22546
https://serralvesantiguidades.com/lote/22775
https://serralvesantiguidades.com/lote/22613
https://serralvesantiguidades.com/lote/22540


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 225 de 244

AGUARDENTE VELHA 1125

Uma (1) garrafa de aguardente vínica velha “AGUARDENTE VELHA - EXTRA ANTIQUÍSSIMA - CAVES ALIANÇA”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança. S. A. - Sangalhos - Portugal - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE TAITTINGER 1126

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER - BRUT RESERVE”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Elaboré par: Taittinger,
Reims - France - NM - 162 - 001 - Produit de France - Product of France. 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 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1127

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CARDHU - SINGLE MALT - 12 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in 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 €

COLECÇÃO DE QUATRO GARRAFAS DE VINHO DO PORTO “UM SÉCULO DE
PORTO - TAYLOR’S” 1128

Quatro (4) garrafas de vinho do Porto “TAYLOR?S 10•20•30•40 YEARS OLD - BOTTLED IN 1997”, de 37,5 cl, com um grau de alcoolémia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor, Fladgate & Yeatman - Vinhos S. A. Oporto - 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 cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1129

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA 2001”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 13,5%. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves - Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - 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: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1130

Uma (1) garrafa de aguardente velha da Região Demarcada dos Vinhos Verdes “ADEGA VELHA DA CASA D´AVELLEDA”, de 70 cl, com um grau
de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Bottled And Shipped by: Aveleda - Soc. Agr. e Com. da Quinta da Aveleda, S.A.
Penafiel - Portugal - Product of Portugal. Exemplar numerado 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 faltas e defeitos.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE “VEUVE CLICQUOT” 1131
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Uma (1) garrafa de champanhe “VEUVE CLICQUOT - PONSARDINE - BRUT”, de 750 ml, com um grau de alcoolemia de 12% Vol. Elaboré par
Veuve Clicquot Ponsardin - Reims - France - NM - 157-001 - Produit en France - Product of France. 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 €

BRANDY 1132

Uma (1) garrafa de brandy “NIEPOORT´S - FINE BRANDY - THREE CASTLES”, dos anos 60, de 0,94 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Concurso Junta Nacional do Vinho - Medalha de Ouro - 1962 - Lisboa. Produzido e engarrafado por: Niepoort &
Cª, Ldª - Oporto - Portugal - Established 1842. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores com protecção de rolha e selo de garantia.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Selo de garantia parcialmente omisso.

Base Licitação: 15 €

SCOTCH WHISKY 1133

Uma (1) garrafa de scotch whisky “W. GRANT´S - BLACK BARREL - SINGLE GRAIN”, dos anos 90, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Disttiled by: William Grant & Sons Ltd – Girvan, Ayrshire, Scotland. Exemplar no seu estado original com
protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1134

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BLACKETT 20 YEARS OLD - PORT WINE - ENGARRAFADO EM 2014”, 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.
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: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1135

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos lacres.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE VELHA 1136

Uma (1) garrafa de aguardente velha “ADEGA VELHA DA CASA D´AVELLEDA”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 39% Vol. Envelhecida
em cascos de carvalho. Aguardente vínica de vinho verde. Engarrafada por: Avelleda Soc. Agr. E Com, da Quinta da Aveleda S. A. Penafiel -
Product of Portugal. Exemplar numerado no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Lacre parcialmente partido.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1137

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
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responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY DE 189 CTL 1138

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “LONG JOHN - BLENDED SCOTCH WHISKY”, dos anos 80/90, de 189 CTL, com grau de alcoolémia de 43%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled – Matured - Blended and Bottled in Scotland - Long John Distilleries, 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.
Nota: Invólucro que protege a rolha partido, nível abaixo do recomendável e caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

VINHO DO PORTO 1139

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1988 - 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 caixa original em madeira. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

INVULGAR VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1140

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHATEAU L’ANGELUS - 1986 - ST. EMILION GRAND CRU CLASSÉ”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. St. Emilion Grand Cru - De Bouard de Laforest & Fills - Propriétaires A Saint - Emilion - Gironde - Appllattion St. Emilion
Grand Cru Contrôlée - Mis en Bouteille au Chateau - Produce of 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com desgaste e pequenos defeitos.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1141

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 numerado [15146] no seu estado
original com protecção de rolha, selo omisso e etiqueta identificativa em cartão. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1142

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com mancha de acidez.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE COGNAC 1143

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: Coursoisier - 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 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22596
https://serralvesantiguidades.com/lote/22803
https://serralvesantiguidades.com/lote/22628
https://serralvesantiguidades.com/lote/22479
https://serralvesantiguidades.com/lote/22570
https://serralvesantiguidades.com/lote/22766


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 228 de 244

VINHO DO PORTO 1144

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1985 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produced And Bottled by: Sociedade dos Vinhos Borges & Irmão, S.A - Oporto - Portugal. Exemplar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e chapa em chumbo com data incisa. O Vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com desgaste. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 25 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1145

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos lacres.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1146

Uma (1) garrafa de “AGUARDENTE VELHÍSSIMA - BORLIDO V.S.O.P.”, de 0,80 L com um grau de alcoolémia de 38% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Borlido Ld.ª - Sangalhos - Portugal. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e
selo de garantia omisso. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1147

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1148

Um (1) decanter em cerâmica de scotch whisky “MCGIBBONS MASTER'S RESERVE - THE GOLFER’S DECANTER - BLENDED SCOTCH
WHISKY”, de 700 ml, com um grau de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled, Blended & Filled in Scotland - Douglas
Mc Gibbon & Cº, Ltd - Glasgow - Product of Scotland. Rolha em forma de bola de golf. 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: The Old Course at St Andrews é o mais antigo campo de golfe do mundo. Foi fundado em 1552 na localidade de St. Andrews, Escócia e
actualmente Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, a mais importante entidade de Golfe no mundo. Os primeiros registros históricos do campo
de St. Andrews remetem a uma licença emitida em 1552 que permitia aos habitantes da região caçar coelhos na região que hoje constitui o Old
Course. Outras fontes alegam que Jaime IV da Escócia adquiriu todos os campos de golfe da região de St. Andrews em 1506.

Base Licitação: 25 €

VINHO DO PORTO 1149

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “BORGES - VINTAGE PORT 1989 - PORTWINE GROWERS”, de 75 cl, com 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 com data incisa. O Vinho do Porto é
um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Rótulo com
desgaste. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.
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Base Licitação: 25 €

INVULGAR VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1150

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHATEAU L’ANGELUS - 1986 - ST. EMILION GRAND CRU CLASSÉ”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. St. Emilion Grand Cru - De Bouard de Laforest & Fills - Propriétaires A Saint - Emilion - Gironde - Appllattion St. Emilion
Grand Cru Contrôlée - Mis en Bouteille au Chateau - Produce of 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com desgaste e pequenos defeitos.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1151

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - ALIANÇA - CAVES ALIANÇA”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 39% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves Aliança - Vinícola de Sangalhos, S.A.R.L. Sangalhos - Produce of
Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Produto natural que pode apresentar sedimento com a idade.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1152

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1153

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CHIVAS REGAL - BLENDED SCOTCH WHISKY - 15 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
40% vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Blended scotch whisky selectively finished in grande champagne cognac casks. Blended and Bottled
by - Chivas Brothers Ltd. Distillers - Keith, AB55 5BS - 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 €

VINHO DO PORTO 1154

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “W. & J - GRAHAM’S - MALVEDOS - VINTAGE PORT 1984 - BOTTLED IN 1986”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produced and Bottled By: W. & J - Graham & Cª, S.A. 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1155

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Pequenas faltas e defeitos nos lacres.

Base Licitação: 20 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22627
https://serralvesantiguidades.com/lote/22279
https://serralvesantiguidades.com/lote/22572
https://serralvesantiguidades.com/lote/22774
https://serralvesantiguidades.com/lote/22804
https://serralvesantiguidades.com/lote/22542


Leiloeira Serralves Leilão Junho 2021

Página 230 de 244

INVULGAR AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1156

Uma (1) garrafa de aguardente velhíssima “SANDEMAN - CAPA VELHA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em
cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Sandeman & Cª Ltd.ª - Oporto - 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: 20 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON 1157

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 750 ml com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 15 €

GARRAFA DE COGNAC 1158

Uma (1) garrafa de cognac “LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER - FINE CHAMPAGNE V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cognac Coursoisier - 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 1159

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “POÇAS - VINTAGE PORT 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de
carvalho. Produzido e engarrafado por: Manuel 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. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade.
Recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Caixa em mau estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1160

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE / BAGACEIRA 1161

Uma (1) garrafa de aguardente / bagaceira “MARC DE CHAMPAGNE - TRÈS VIEUX”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 42% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Champagne Heidsieck & Cº - Monopole - SA - Succ. Maison Fondée em 1785 -
Reims - Produce of France. Exemplar no seu estado original com rolha em matéria sintética, protecção em arame e selo de garantia em chumbo.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE COGNAC 1162
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Uma (1) garrafa de cognac “LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER - FINE CHAMPAGNE V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cognac Coursoisier - 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 1163

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - QUINTA DE VARGELLAS - VINTAGE PORT 1991 - ENGARRAFADO EM 1993”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor’s Fladgate & Yeatman - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenos defeitos.

Base Licitação: 30 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1164

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da Região demarcada do Alentejo “ESPORÃO RESERVA DE 1986 - RÓTULO DO MESTRE
CARGALEIRO”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 13% Vol. Produzido e engarrafado na Herdade do Esporão por: Finagra SA - Lisboa -
Portugal. Exemplares invulgares com interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

AGUARDENTE PREPARADA DE 1 LITRO 1165

Uma (1) garrafa de aguardente velha “AGUARDENTE PREPARADA - PONTE DE AMARANTE - CAVES DA CERCA”, de 1 L, com um grau de
alcoolemia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Caves da Cerca, S. A. Amarante - Produce of Portugal.
Exemplar do seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 20 €

GARRAFA DE COGNAC 1166

Uma (1) garrafa de cognac “LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER - FINE CHAMPAGNE V.S.O.P.”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia
de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Cognac Coursoisier - 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 €

INVULGAR VINHO TINTO DE MESA FRANCÊS 1167

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “CHATEAU L’ANGELUS - 1986 - ST. EMILION GRAND CRU CLASSÉ”, de 75 cl, com um grau de
alcoolémia de 12,5% Vol. St. Emilion Grand Cru - De Bouard de Laforest & Fills - Propriétaires A Saint - Emilion - Gironde - Appllattion St. Emilion
Grand Cru Contrôlée - Mis en Bouteille au Chateau - Produce of 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: Nível ligeiramente abaixo do recomendável e rótulo com desgaste e pequenos defeitos.

Base Licitação: 25 €

AGUARDENTE VELHA 1168

Uma (1) garrafa de aguardente velha “FERREIRINHA - AGUARDENTE VELHA - ENGARRAFADA EM 2001”, de 50 cl, com um grau de alcoolémia
de 38% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Engarrafada por: A. A. Ferreira, S.A. - V. N. de Gaia - Portugal - Produto de Portugal. Exemplar no
seu estado original de um lote de 8000 garrafas, tendo cabido a esta o Nº 53033 com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em madeira
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pirogravada. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

DECANTER DE SCOTCH WHISKY 1169

Um (1) decanter em cerâmica de Scotch Whisky “RUTHERFORD´S 12 YEARS - OLDEST BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau
de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produce of Scotland - Rutherford & Cº - 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1170

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL COMPANHIA VELHA - VINTAGE PORT 1980”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Royal Oporto - Real Companhia Velha - Vila Nova de Gaia - Portugal - Produce of
Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto
é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1171

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “CARDHU - SINGLE MALT - 15 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Distilled & Bottled in 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: 25 €

VINHO DO PORTO 1172

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA - VINTAGE PORT 1937”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 20% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: António José da Silva - Vinhos 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 omisso. O vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável e pintura frontal omissa.

Base Licitação: 30 €

ALAMBIQUE DE SCOTCH WHISKY DE 175 CL 1173

Uma (1) garrafa em forma de alambique em cobre moldado “BRUTUS 12 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, dos anos 60, de 175 cl, com um grau
de alcoolémia de 43% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Importado e Engarrafado por: WB - World Wide Blenders & Bottlers [Portugal], Ld.ª -
Lisboa. Exemplar no seu estado original sem selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Alambique com picos de oxidação e serpentina frontal omissa.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1174

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - QUINTA DE VARGELLAS - VINTAGE PORT 1991 - ENGARRAFADO EM 1993”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor’s Fladgate & Yeatman - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.
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Base Licitação: 30 €

GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1175

Uma (1) garrafa de old scotch whisky “WHYTE AND MACKAY - MASTERS RESERVE - 21 YEARS OLD - SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um
grau de alcoolemia 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 omissa. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1176

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S 30 YEARS OLD PORTO - ENGARRAFADO EM 1989”, 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. Produto de Portugal. Exemplar
numerado 0869 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 €

SCOTCH WHISKY SINGLE ISLAY MALT 1177

Uma (1) garrafa de scotch whisky single malt “LAPHROAIG - 10 YEARS OLD”, dos anos 90, de 1 L, com um grau de alcoolémia de 43% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled And Bottled in Scotland by: D. Johnston & Cº, (Laphroaig), Laphroaig Diatillery, Isle of Islay. Exemplar
no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia omisso e caixa original de formato tubular em carão litografado. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

BARCA VELHA 1983 1178

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com pequenas faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

DUAS GARRAFAS DE VINHO TINTO DE MESA DO ALENTEJO 1179

Duas (2) garrafas de vinho tinto de mesa da região demarcada do Alentejo “TAPADA DO CHAVES - RESERVA DE 1998”, de 75 cl, com um grau
de alcoolémia de 12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: Tapada do Chaves Soc. Agrícola e Comercial S.A. Portalegre - 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.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE SCOTH WHISKY 1180

Uma (1) garrafa de Scotch Whisky “J&B - LEGEND - OLD SCOTCH WHISKY - 21 YEARS OLD”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled Blended And Bottled in Scotland By: Justerini & Broocks. 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: 50 €
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BARCA VELHA 1983 1181

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

COGNAC 1182

Uma (1) garrafa de cognac “BISQUIT V.S.O.P. FINE CHAMPAGNE”, dos anos 7/80, de 70 cl, com um volume de alcoolemia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Bisquit Duboché - Jarnac - produce of 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: 25 €

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 um grau 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 €

BARCA VELHA 1985 1184

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 12%
Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal e distribuído pela Sogrape distribuição. S. A.
Avintes - 4400 - V. N. de Gaia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

VINHO DO PORTO 1185

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - QUINTA DE VARGELLAS - VINTAGE PORT 1984 - ENGARRAFADO EM 1986”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 20,5% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor’s Fladgate & Yeatman - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu
estado de conservação.

Base Licitação: 35 €

RARO E INVULGAR DECANTER DE WHISKY DE COLECÇÃO DOS ANOS 80 1186

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 40% 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.
Nota: Pequena esbeiçadela no bocal.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1983 1187
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Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

VINHO DO PORTO 1188

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “REAL VINICOLA - PORTO - COLHEITA 1974 - ENGARRAFADO EM 1988”, aloirado-doce, de 75 cl, com um
grau de alcoolémia de 20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal,
S.A. - Vila Nova de Gaia - Oporto - Portugal. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um
vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado, indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

RARO E INVULGAR SCOTCH WHISKY “SINGLE MALT” 1189

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 & Son 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 €

BARCA VELHA 1985 1190

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 12%
Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal e distribuído pela Sogrape distribuição. S. A.
Avintes - 4400 - V. N. de Gaia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

COGNAC 1191

Uma (1) garrafa de cognac “CHÂTEAU DE MONTIFAUD - XO SILVER - COGNAC PETIT CHAMPAGNE”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de
40% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Mis en Bouteille au Château - SARL Château de Montifaud - 17520 - Jarnac Champagne - Produit de
France - Product of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original em chapa litografada. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

INVULGAR SCOTCH WHISKY PURE MALT 1192

Uma (1) garrafa de whisky de malt “EDRADOUR - 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 e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1983 1193

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
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12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

RARO E INVULGAR BRANDY 1194

Uma (1) garrafa de brandy “DELAFORCE - GRANDE RESERVA 1929 - VERY OLD BRANDY”, de 70 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em
cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Delaforce Sons & Cº - Oporto - Produce of Portugal. 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.
Nota: Nível abaixo do recomendado e rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1195

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN`S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau
de alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 Years ago. Blended and Bottled in Scotland by: Jame’s Martin’s Cº
Ld.ª - EH52 - 5AQ e Distribuído por: Bacardi - Martini, Portugal 2600-659 - Castanheira do Ribatejo - Portugal. 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 €

BARCA VELHA 1983 1196

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso omisso e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

BRANDY COMEMORATVO 1197

Uma (1) garrafa de brandy em porcelana moldada “METAXA CENTENARY”, dos anos 80, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: S. & E. & A. Metaxa S.A. Piraeus - Greece. Exemplar numerado [33718] com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa original, forrada exteriormente a veludo em
tons de azul. Protecção exterior em cartão litografado em mau estado de conservação. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Decoração a ouro de 18 k sobre fundo azul com figuras da Grécia antiga em cenas do quotidiano, ladeadas por frisos e faixas concêntricas
dita grega e geométrica, formando um padrão repetitivo.

Base Licitação: 50 €

VINHO DO PORTO 1198

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “CÁLEM 1970 - VINTAGE PORT”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho.
Produzido e engarrafado por: A. A. Cálem & Filho Ldª - Porto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores com rolha lacrada 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: Rótulo com desgastes e com faltas e defeitos.

Base Licitação: 40 €

INVULGAR ARMAGNAC 1199

Uma (1) garrafa de armagnac “GRANDE FINE ARMAGNAC - JANNEAU 1939”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 42% Vol. Envelhecido em
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cascos de carvalho. Janneau a Condom France Depuis 1851 de Pere en Fils. Produce of France. Exemplar com interesse para coleccionadores no
seu estado original com selo de garantia em arame encordoado e chumbo e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Caixa em razoável estado de conservação com a tampa superior fixa por fita-cola.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1983 1200

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso omisso e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

AGUARDENTE VELHA 1201

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE EXTRA VELHÍSSIMA - MAGNA RESERVA - FINE DOURO DA REAL Cª VELHA”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Cª Velha - Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

VINHO DA MADEIRA 1202

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 1203

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau
de alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 Years ago. Blended and Bottled in Scotland by: Jame’s Martin’s Cº
Ld.ª - EH52 - 5AQ e Distribuído por: Bacardi - Martini, Portugal 2600-659 - Castanheira do Ribatejo - Portugal. 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 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1204

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - NM - 250-001. 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: Rótulo em mau estado de conservação.

Base Licitação: 25 €

BARCA VELHA 1985 1205

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 12%
Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal e distribuído pela Sogrape distribuição. S. A.
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Avintes - 4400 - V. N. de Gaia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

AGUARDENTE 1206

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE COCKBURN´S - RESERVA - LOTE ESPECIAL”, de 0,75 L, com um grau de alcoolémia de 35,5%.
Envelhecida em cascos de carvalho. Aguardente preparada e engarrafada por: Cockburn Smithes & Cia Ld.ª - Vila Nova de Gaia. Exemplar no seu
estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1207

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “TAYLOR´S - QUINTA DE VARGELLAS - VINTAGE PORT 1968 - ENGARRAFADO EM 1971”, de 75 cl, com
um grau de alcoolémia de 21% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Bottled by: Taylor’s Fladgate & Yeatman - Vinhos S.A.R.L - 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 o cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Rótulo com faltas e defeitos, lacre partido e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

COGNAC 1208

Uma (1) garrafa de cognac “COGNAC HENNESSY - THE ORIGINAL X.O - EXTRA OLD COGNAC”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Maison Fondée en 1765. Mis en Bouteille: Jas Hennessy & Cº - Cognac - France. Exemplar no seu estado
original com protecção de rolha, selo de garantia e caixa com sistema de fecho de encartar em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.

Base Licitação: 80 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1209

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - VINTAGE DE 1985”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5% Vol.
Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - NM - 250-001. 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: Rótulo em mau estado de conservação e protecção da rolha parcialmente omisso.

Base Licitação: 25 €

BARCA VELHA 1983 1210

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso omisso.

Base Licitação: 120 €

AGUARDENTE VELHÍSSIMA 1211

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE BARROS - QUINTA D. MATILDE -VELHÍSSIMA”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 38%
Vol. Envelhecido em casco de carvalho. Produzida e engarrafada por: Barros Almeida & Cº - Vinhos S. A. - Vila Nova de Gaia - Portugal. Produto
natural que pode apresentar sedimento com a idade. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com desgastes e falta de policromia.
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Base Licitação: 30 €

VINHO DO PORTO 1212

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “W. & J - GRAHAM’S 30 YEARS OLD - BOTTLED IN 2016”, 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: 40 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1213

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLEND SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Lais 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 e caixa original em cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.

Base Licitação: 120 €

CHAMPAGNE MOET & CHANDON DE 1,5 L 1214

Uma (1) garrafa de Champagne “MOET & CHANDON - BRUT IMPERIAL”, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de 12% Vol. Élaboré par
Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - NM - 250 - 001 - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha.
Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo com pequenas faltas e defeitos.

Base Licitação: 25 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1215

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA ESPECIAL DE 1990”, de 750 ml, com
um grau de alcoolémia de 12% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A Ferreira, S.A. - Vila Nova de Gaia - Product of Portugal. Exemplar com
interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de
conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1216

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VELHA - RESERVA DA BICENTENÁRIA - REAL COMPANHIA VELHA”, de 75 cl com um grau
de alcoolémia de 38,5% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Real Companhia Velha - Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L. Vila Nova de Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original
com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1217

Uma (1) garrafa de vinho do porto “PORTO BARROS - VINTAGE PORT DE 1970”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 21% vol. Envelhecido
em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Barros, Almeida & Cº - Oporto - Portugal. Exemplar invulgar com interesse para
coleccionadores no seu estado original com rolha lacrada, selo de garantia e caixa original em cartão litografado. O vinho do Porto é um vinho
natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com o cuidado indispensável para não turvar. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.
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Base Licitação: 40 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1218

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. 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.

Base Licitação: 120 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1219

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT ROSÉ - VINTAGE DE 1982”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - NM - 250-001. 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: Rótulo com faltas e defeitos.

Base Licitação: 30 €

BARCA VELHA 1985 1220

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 12%
Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal e distribuído pela Sogrape distribuição. S. A.
Avintes - 4400 - V. N. de Gaia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

AGUARDENTE 1221

Uma (1) garrafa de aguardente “AGUARDENTE VÍNICA - PRESTÍGIO - SÃO DOMINGOS”, de 70 cl, com um grau de alcoolémia de 40% Vol.
Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: Caves do Solar de São Domingos - S. A. - Anadia - Portugal - Produce of
Portugal. Produto natural que pode apresentar sedimento com a idade. Exemplar no seu estado original com rolha lacrada e selo de garantia. Não
nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Foram engarrafadas 2000 garrafas desta excelente aguardente, cabendo a esta garrafa o número 1005.

Base Licitação: 40 €

GARRAFA DE MOSCATEL ESPANHOL 1222

Uma (1) garrafa de moscatel “TEICHENNE - MOSCATEL 1912”, dos anos 90, de 1 L, sem grau de alcoolémia. Embotellado por: Teichenne S.A.
Crta Nº 340 km - 1.194,8 - Bellvei - Tarragona - Spain R. E. 1829 - T. Exemplar com rolha encimada por protecção em matéria sintética e selo de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível abaixo do recomendável.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1223

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY
Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN´S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau de
alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 years ago. 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.

Base Licitação: 120 €

https://serralvesantiguidades.com/lote/22761
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CHAMPAGNE TAITTINGER COLLECTION 1224

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER BRUT - COLLECTION - ROY LICHTENSTEIN - 1985”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de
12% Vol. Élaboré par: Taittinger, Reims - France - NM - 162 - 001 - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e
selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

GARRAFA DE VINHO TINTO DE MESA DO DOURO 1225

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa da região demarcada do Douro “CASA FERREIRINHA - RESERVA ESPECIAL - COLHEITA DE 1984”, de
750 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 faltas e defeitos.

Base Licitação: 50 €

AGUARDENTE VELHA 1226

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 [VII-718] no
seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 40 €

VINHO DO PORTO 1227

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “QUINTA DO NOVAL - VINTAGE PORT 1978 - BOTTLED IN 1980”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia.
Envelhecido em cascos de carvalho. Exemplar invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. O vinho do Porto é um vinho natural, sujeito a criar depósito com a idade, recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para
não turvar. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Selo do verso parcialmente omisso.

Base Licitação: 50 €

RARO SCOTCH WHISKY SINGLE MALT 1228

Uma (1) garrafa de whisky de malt “RARE OLD - HIGHLAND PARK ORKNEY 12 YEARS OLD”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 43%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Distilled and Bottled By: James Grant And Cº - Highland Parck - Distillery Ltd - Kirkwall Orkney - Scotland -
Product of Scotland. 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.

Base Licitação: 100 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON 1229

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT ROSÉ - VINTAGE DE 1982”, de 75 cl, com um grau de alcoolémia de 12,5%
Vol. Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - NM - 250-001. 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: Rótulo com ínfimos defeitos.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1983 1230

https://serralvesantiguidades.com/lote/22576
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Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo do verso com pequenas faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

RARA E INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1231

Uma (1) garrafa de aguardente velha “KOPKE - RESERVA DO TRICENTENÁRIO - ENGARRAFADA EM 1983”, de 1 L, com um grau de
alcoolémia de 41% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzida e engarrafada por: C. N. Kopke & Cª, Ldª - Vila Nova de Gaia - Portugal.
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.
Nota: Inscrições a branco com desgastes.

Base Licitação: 50 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1232

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “MARTHAS VELHO 1890”, de 75 cl, sem grau de alcoolémia. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzida e
engarrafada: S. João de Lobrigos - Santa Marta de Penaguião - Portugal. Exemplar invulgar no seu estado original com protecção de rolha, selo de
garantia omisso, caixa original em madeira litografada com quatro copos 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: 60 €

INVULGAR GARRAFA DE SCOTCH WHISKY 1233

Uma (1) garrafa de scotch whisky “JAMES MARTIN?S - 20 YEARS OLD - FINE & RARE - BLENDED SCOTCH WHISKY”, de 70 cl, com um grau
de alcoolemia de 43% Vol. From a very Limited Balance of Stocks Laid Down 20 Years ago. Blended and Bottled in Scotland by: Jame’s Martin’s Cº
Ld.ª - Broxburn, Scotland. Distribuído por: Bacardi - Martini Portugal - C. Ribatejo - Portugal. 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 €

CHAMPAGNE TAITTINGER COLLECTION 1234

Uma (1) garrafa de champagne “TAITTINGER BRUT - COLLECTION - VIEIRA DA SILVA - 1983”, de 750 ml, com um grau de alcoolémia de 12%
Vol. Élaboré par: Taittinger, Reims - France - NM - 162 - 001 - Produce of France. Exemplar no seu estado original com protecção de rolha e selo de
garantia. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 50 €

BARCA VELHA 1985 1235

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1985 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 12%
Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal - Produto de Portugal e distribuído pela Sogrape distribuição. S. A.
Avintes - 4400 - V. N. de Gaia. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.

Base Licitação: 120 €

INVULGAR AGUARDENTE VELHA 1236

Uma (1) garrafa em cristal translucido moldado e lapidado de aguardente velha “AGUARDENTE VELHA - ADEGA VELHA DA CASA
D?AVELLEDA”, de 12 de Setembro de 1996, de 70 cl, com um grau de alcoolemia de 39% Vol. Envelhecia em cascos de carvalho. Engarrafada na
Região demarcada dos Vinhos Verdes por: Aveleda - Soc. Agr. e Com. Da Quinta da Aveleda, S. A. - Penafiel - Portugal. Exemplar invulgar e
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numerado [435] com interesse para coleccionadores no seu original com rolha protegida por cordão, certificado de garantia e caixa original em
cartão litografado. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Garrafa em cristal translucido lapidado, produzida pela “Crisal - Portugal”, de uma edição especial de Natal com o número [435/500],
decorada frontalmente por Brasão recortado e inscrição gravada “ADEGA VELHA - AVELEDA”.

Base Licitação: 80 €

VINHO DO PORTO DE 6 LITROS 1237

Uma (1) garrafa de vinho do Porto “GRAHAM´S LATE BOTTLED VINTAGE 1986 - BOTTLED 1992”, de 6 Litros, com um grau de alcoolémia de
20% Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: W & J Graham & Cº, - Oporto - Portugal. Exemplar 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: Caixa com vestígios de xilófagos.

Base Licitação: 100 €

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 52 - 5AQ. 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 €

RARA GARRAFA DE CHAMPAGNE DON PÉRIGNON de 1,5 L 1239

Uma (1) garrafa de champagne “CUVÉE DOM PÉRIGNON - BRUT - MILLESIME - VINTAGE DE 1985”, de 1,5 L, com um grau de alcoolémia de
12,5% Vol. Élaboré par Champagne Moet & Chandon - Épernay - France - Muselet Eparnix ® - NM - 250-001. Exemplar no seu estado original com
interesse para coleccionadores com protecção de rolha, 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: 100 €

BARCA VELHA 1983 1240

Uma (1) garrafa de vinho tinto de mesa “BARCA VELHA DE 1983 - CASA FERREIRINHA - DOURO”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de
12,5% Vol. Produzido e engarrafado por: A. A. Ferreira, S. A. - V. N. Gaia - Portugal. Exemplar com interesse para coleccionadores no seu estado
original com protecção de rolha. Não nos responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Rótulo da frente e verso com faltas e defeitos e nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €

RARAS E INVULGARES AGUARDENTES 1241

Duas (2) garrafas de aguardente da região demarcada dos vinhos verdes “CASA DE VILLAR - AGUARDENTE - CONDE DA CARREIRA”, de 50 cl
cada, com um grau de alcoolémia de 40% Vol. Envelhecida em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: Casa de Vilar - Sociedade
Agrícola, Ld.ª - Aparecida - Lousada (PT) - Produce of Portugal. Exemplares invulgares e numerados de uma série limitada 0112 e 0143/2700 com
interesse para coleccionadores no seu estado original com rolhas lacradas, selos de garantia e caixa original em madeira pirogravada. Não nos
responsabilizamos pelo seu estado de conservação.
Nota: Durante décadas, destilamos na Casa de Villar parte dos vinhos que produzimos da destilação feita nos finais dos anos quarenta, restam
apenas dois cascos com aguardente velhíssima. A partir desta reserva familiar, foi elaborado o presente lote de 2700 garrafas, precioso e irrepetível,
que batizamos com o nome de um ilustre antepassado.

Base Licitação: 150 €

INVULGAR VINHO DO PORTO 1242
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Uma (1) garrafa de vinho do Porto “PORTO KOPKE - COLHEITA 1941 - ENGARRAFADO EM 1998”, de 75 cl, com um grau de alcoolemia de 20%
Vol. Envelhecido em cascos de carvalho. Produzido e engarrafado por: C. N. Kopke & Cª., Ldª - Vila Nova de Gaia - Produto de Portugal. Exemplar
invulgar com interesse para coleccionadores no seu estado original com protecção de rolha e selo de garantia. O vinho do Porto é um vinho natural,
sujeito a criar depósito com a idade. Recomenda-se que seja servido com cuidado indispensável para não turvar. Não nos responsabilizamos pelo
seu estado de conservação.
Nota: Nível ligeiramente abaixo do recomendável.

Base Licitação: 120 €
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