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622 PAR DE CÓMODAS,
estilo D. Maria, marchetaria de pau-santo, pau-rosa e pau-cetim “Figuras galantes”, puxadores em bronze, tampos de

lioz, saial recortado, portuguesas, séc. XX (1ª metade), pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 88 x 105 x 52 cm € 1.500 - 2.250
VENDIDO POR € 4.800

1839SERVIÇO DE MESA PARA 12 PESSOAS “FONTAINEBLEU”,
porcelana da Fábrica da Vista Alegre, composto por duas terrinas,

dois pratos redondos, uma molheira, vinte e quatro pratos rasos,

doze pratos de sobremesa, doze pratos de doce, doze almoçadeiras

com pires, português, marca nº 32 (1947-1968)

Dim. - 15 x 23,5 cm (terrina) € 800 - 1.200
VENDIDO POR € 4.800

510 RICARDO PAULA - NASC. 1964,
“OLHO-TE ASSIM A ALMA EM SILÊNCIO”,
díptico - óleo sobre tela, assinado e datado de 2007

Dim. - 60 x 100 (cada) cm € 3.500 - 5.250
VENDIDO POR € 3.500

533 LUÍS FEITO - NASC. 1929,
SEM TÍTULO,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1997, no verso

Dim. - 88 x 70 cm € 3.000 - 4.500
VENDIDO POR € 3.000

583 RAÚL PEREZ - NASC. 1944,
SEM TÍTULO,
técnica mista sobre tela, assinada e datada de 1998

Dim. - 52 x 51 cm € 3.500 - 5.250
VENDIDO POR € 3.500

587 FRANCIS SMITH - 1881-1961,
SEM TÍTULO,
óleo sobre tela colada em cartão, assinado e datado de 1928

Dim. - 64 x 53 cm € 3.500 - 5.250
VENDIDO POR € 3.500

684 COLCHA,
seda decorada a matiz, 

decoração policromada “Flores”, 

chinesa, séc. XIX (2ª metade)

Dim. - 223 x 276 cm

€ 600 - 900
VENDIDO POR € 1.600

826 CÓMODA,
estilo Luís XV, diversas madeiras, decoração com embutidos

“Flores”, tampo em mármore,  ferragens e aplicações em bronze,

francesa, séc. XX, pequenas faltas

Dim. - 90 x 148 x 71 cm € 1.000 - 1.500
VENDIDO POR € 1.800

987 LOTE DE CONDECORAÇÕES,
metal comum e prata de 833/1000, decoradas com esmaltes policromados,

séc. XX, marcadas contrastes posteriores de Lisboa (pós-1985)

Dim. - 7,5 cm (placa); Peso - bruto - 787 g. € 300 - 450
VENDIDO POR € 2.700

1001AMPULHETA GRANDE DE OITO MINUTOS (APROX.),
dois recipientes em vidro soprado e moldado, 

suporte em madeira, decoração a verde, portuguesa, 

séc. XX, sinais de uso, pequenos defeitos

Dim. - 83 x 37 cm € 700 - 1.050
VENDIDO POR € 1.000

1221ANEL,
ouro de 800/1000, cravejado com dezoito 

diamantes em talhe 8/8 rosa e um em talhe 

de brilhante com o peso aproximado de 1 ct., 

português, contraste de Lisboa (pós-1985)

Med. - 16 (17,7 mm); Peso - 3,3 g.

€ 1.200 - 1.800
VENDIDO POR € 1.600

1407ONZE PRATOS MARCADORES RECORTADOS,
prata de 916/1000, aba com decoração

relevada e gravada, portugueses, 

contraste Javali de Lisboa (1887-1937), 

marca de ourives de LEITÃO & IRMÃO

(Vidal - 67 e 635)

Dim. - 25 cm; Peso - 7170 g.

€ 2.000 - 3.000
VENDIDO POR € 2.800

1438PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES,
prata de 833/1000, decoração canelada, portugueses, 

sinais de uso, contraste Águia do Porto (1938-1984)

Dim. - 39 cm; Peso - 3075 g. € 1.100 - 1.650
VENDIDO POR € 2.100

1489FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS,
prata de 925/1000, composto por sete talheres de servir, 

colheres de sopa, talheres de peixe, de carne e de sobremesa,

colheres de gelado, de chá e de café, móvel original, 

com certificado, contraste do Porto (pós-1985) (Vidal - 4103)

Dim. - 31 cm (concha de sopa); Peso - bruto - 8602 g.

€ 2.200 - 3.300
VENDIDO POR € 3.500

1633CASAL DE PERDIZES,
escultura em biscuit da Fábrica da Vista Alegre,

decoração policromada, portuguesa, 

exemplar nº 5, marca nº 33 (1968-1971)

Dim. - 32 cm € 10.000 - 15.000
VENDIDO POR € 11.000

573 NIKIAS SKAPINAKIS - NASC. 1931,
“PAYSAGE DE LA VALÉE DES ROIS - XIX”,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1981

Dim. - 43 x 50 cm € 4.000 - 6.000
VENDIDO POR € 4.000

185 PAR DE MESAS DE ENCOSTAR,
ao gosto D. José, madeira exótica com entalhamentos, 

ferragens em metal amarelo, saial recortado, 

portuguesas, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 89 x 130 x 62 cm € 2.000 - 3.000
VENDIDO POR € 2.000

864 ESCRITÓRIO,
Lusíada, teca, revestimento parcial e embutidos de ébano com filetes de marfim

“Arcos de feição islâmica”, ferragens em metal amarelo, vertente de influência Mogol,

séc. XVII, tampa de abater alterada, fechadura e trempe posteriores, 

falta de um puxador, restauros, faltas e defeitos

Dim. - 31,5 x 49 x 46 cm € 2.000 - 3.000
VENDIDO POR € 2.000

646 ÉCRAN,
tamarindo com entalhamentos “Dragões”, 

chinês, séc. XIX/XX, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 128 x 170 x 45 cm € 400 - 600
VENDIDO POR € 1.250

1177PULSEIRA CARTIER, MODELO LOVE,
ouro de 750/1000, cravejada com diamantes em talhe de bril-

hante, francesa, com caixa e estojo original, marcada, assinada,

datada de 1996 e numerada NQ2978 K35619 18

Dim. - 7 x 5,5 cm; Peso - 32,2 g. € 6.000 - 9.000
VENDIDO POR € 7.200
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