
1001
PULSEIRA,
ouro,
malha de elos e contas,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portuguesa, séc. XX
Peso - 2,1 grs.                                             € 25 - 38

1002
TRÊS PARES DE BRINCOS,
ouro e pedras coloridas,
contrastes do Porto (1938-1984)
e (pós-1985) (Vidal - 26 e 4093),
portugueses, séc. XX
Peso - 6,4 grs.                                          € 70 - 105

1003
DOIS PENDENTES DIVERSOS,
ouro e esmaltes,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 26),
portugueses, séc. XX
Peso - 2,8 grs.                                            € 50 - 75

1004
DOIS PENDENTES DIVERSOS,
ouro e madrepérola,
um com contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portugueses, séc. XX,
outro sem marcas
Peso - 4,3 grs.                                           € 40 - 60

1005
PULSEIRA,
ouro, malha de elos ocos,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093),
portuguesa, séc. XX
Peso - 7,9 grs.                                        € 100 - 150

1006
TRÊS PENDENTES E APLICAÇÃO
DIVERSAS, ouro e esmaltes, composto
por 3 letras, cruz e bolota, portuguesas,
séc. XX, um pendente sem marca, quatro
peças marcadas
Peso - 3,8 grs.                                            € 50 - 75

1007
PULSEIRA,
ouro, malha de filigrana,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portuguesa,
séc. XX
Peso - 3,9 grs.                                            € 30 - 45

1008
FIO,
ouro, malha batida,
português, séc. XX,
partido,
marca ilegível
Peso - 3,8 grs.                                            € 50 - 75

1009
PULSEIRA,
ouro, malha de elos e esferas,
portuguesa, séc. XX,
contas dessoldadas,
marca ilegível
Peso - 3.5 grs.                                           € 40 - 60

1010
ANEL DE HOMEM,
ouro e pedra sintética,
português,
séc. XX,
marcas ilegíveis
Peso - 9,6 grs.                                       € 120 - 180

1011
PENDENTE “BOLA”,
ouro e pedras coloridas,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 26),
português, séc. XX
Peso - 2 grs.                                                € 25 - 38

1012
TRÊS ALIANÇAS,
ouro,
contrastes do Porto (1938-1984)
e (pós-1985) (Vidal - 26 e 4093),
portuguesas, séc. XX
Peso - 10,3 grs.                                     € 100 - 150

1013
PULSEIRA DE HOMEM,
ouro, malha de barbela,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 26),
portuguesa, séc. XX
Peso - 29,8 grs.                                    € 350 - 525

1014
BOTÃO,
metal,
vidros espelhados,
Europa,
séc. XIX
Dim. - 2,5 cm                                           € 20 - 30

1015
TRÊS ANEIS DIVERSOS,
ouro e pedras sintéticas,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portugueses, séc. XX,
um anel sem marcas
Peso - 4,6 grs.                                           € 60 - 90

1016
TRÊS PEÇAS DIVERSAS,
ouro, prata, camafeu,
pérolas e pedras,
uma peça marcada,
Europa, séc. XX
Peso - 25,7 grs.                                       € 80 - 120

1017
ALFINETE OVAL,
placa em porcelana oval de Limoges
pintada “Cena galante”, moldura
em filigrana de prata,
francesa, séc. XX, marcado
Dim. - 6 x 4,5 cm                                     € 40 - 60

1018
DOIS ANEIS DIVERSOS,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4109), portugueses,
séc. XX,
um sem marcas
Peso - 10 grs.                                             € 40 - 60

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 189
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1019
FIO, ouro,
malha de barbela, contraste
do Porto (1938-1984) (Vidal - 26),
português, séc. XX
Peso - 6,8 grs.                                         € 80 - 120

1020
PULSEIRA,
ouro, malha batida, contraste do Porto
(pós-1985) (Vidal - 4093), portuguesa,
séc. XX
Peso - 7 grs.                                             € 80 - 120

1021
LORGNON,
prata e marcassites, Europa,
séc. XIX/XX, falta de uma marcassite,
marcado
Dim. - 10 cm                                             € 60 - 90

1022
ANEL DE HOMEM,
ouro e brilhante - 0,13 ct.,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 5 grs.                                           € 100 - 150

1023
PAR DE BRINCOS,
ouro e 48 brilhantes - 0,72 ct.,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portugueses, séc. XX
Peso - 10,5 grs.                                    € 400 - 600

1024
COLAR, 
65 pérolas de cultura decrescentes, fecho
em ouro, brilhante talhe antigo 0,05 ct.,
safiras e diamantes, Europa, séc. XX,
sem marcas         € 120 - 180

1025
ANEL SOLITÁRIO,
ouro branco e brilhante - 0,06 ct.,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 5 grs.                                           € 150 - 225

1026
ANEL DE HOMEM,
ouro e pequenas zircónias,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 4,5 grs.                                           € 60 - 90

1027
CORRENTE E CRUZ, ouro, contraste
do Porto (pós-1985), cruz com marca de
Porto (1938-1984) (Vidal - 26 e 4093),
portuguesas, séc. XX
Peso - 13,5 grs.                                      € 120 - 180

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 190
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1028
PULSEIRA, ouro, 
malha “Virolinhas”, 4 contas de quartzo
aventurina e 4 pérolas de cultura,
portuguesa, séc. XX, sem marcas
Peso - 13,6 grs.                                      € 100 - 150

1029
ANEL “SERPENTE”, ouro,
2 brilhantes talhe antigo com 0,08 ct. 
e citrino talhe oval, português, séc. XX,
sem marcas
Peso - 11,5 grs.                                     € 200 - 300

1030
COLAR,
pérolas de rio,
corais e bola em ouro,
português, séc. XX

€ 120 - 180

1031
ANEL,
ouro,
5 brilhantes talhe antigo - 0,50 ct., 
português, séc. XIX/XX, marcas sumidas
Peso - 5,5 grs.                                      € 200 - 300

1032
ANEL DE HOMEM,
ouro,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 5,2 grs.                                           € 60 - 90

1033
COLAR,
contas de lapis-lazuli e ouro,
português,
séc. XX, marcado

€ 250 - 375

1034
PULSEIRA, ouro, malha de barbela,
4 brilhantes - 0,90 ct., contraste
do Porto (pós-1985) (Vidal - 4093),
português, séc. XX, defeito
Peso - 26,5 grs.                                    € 500 - 750

1035
TRÊS ESCRAVAS, ouro, safiras, rubis,
esmeraldas, 12 brilhantes - 0,42 ct.
e pérolas de cultura, contraste de Lisboa
(pós-1985) (Vidal - 4092), portuguesas,
séc. XX; Peso - 53 grs.                  € 800 - 1.200

1036
FIO COM MEDALHÃO, ouro,
4 cabochons de ametista, 1 rubelite,
4 malaquites e 1 coral, contraste do Porto
(1938-1984) (Vidal -26), português,
séc. XX; Peso - 70 grs.                  € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 191
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O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 192

1037
ANEL,
ouro e cabochon olho de tigre,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 22,1 grs.                                    € 200 - 300

1038
ESCRAVA,
ouro tricolor de 18 kt. estriado,
italiana, séc. XX,
marcada
Peso - 17,1 grs.                                      € 150 - 225

1039
FIO,
ouro, malha batida,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 11,8 grs.                                     € 160 - 240

1040
ANEL,
ouro e 35 brilhantes - 1,40 ct.,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 26 e 110), português, séc. XX
Peso - 13 grs.                                         € 350 - 525

1041
PULSEIRA,
ouro bicolor, malha de elos ocos,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portuguesa, séc. XX
Peso - 14,2 grs.                                     € 160 - 240

1042
PAR DE BRINCOS,
ouro e cabochons olho de tigre,
marca de fabricante, portugueses,
séc. XX
Peso - 8,8 grs.                                            € 50 - 75

1043
PULSEIRA, ouro, miniatura oval
“Menina” sobre cartão , assinada e datada
de 1843 com cordão, Europa, séc. XIX,
faltas, sem marcas
Peso bruto - 32,4 grs.                          € 300 - 450

1044
ANEL EM MALHA,
ouro,
aplicação de cabochon de crisoprase,
Europa, séc. XX, sem marcas
Peso - 4,7 grs.                                           € 40 - 60

1045
PULSEIRA, ouro, 3 cabochons de
crisoprase e 3 1/2 pérolas de cultura,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 26), portuguesa, séc. XX, defeito
Peso - 16,1 grs.                                     € 160 - 240
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cordão e cruz marcados, restauros e faltas
Nota: para peça idêntica vd. “Ouro Popular Português”, pp. 148/9.

Peso - 67 grs.                                                                                 € 1.800 - 2.700

1047
CORDÃO COM CRUZ DE MALTA,
ouro e esmaltes,
português - Minho, séc. XVIII/XIX,

1048
PENDENTE “LAÇA”, prata, 4 águas marinhas e 51 “Minas novas”
(quartzos), português, séc. XIX (1ª metade), fecho posterior e
restauros, remarcado com “Cabeça de Velho”
Dim. - 5,5 x 5,5 cm (foto ampliada)

Peso - 30 grs.                                                                                 € 1.000 - 1.500

1046
ALFINETE DE PEITO,
prata, diamantes talhe rosa e esmeralda,

Dim. - 6,5 x 6,5 cm (foto ampliada)

Peso - 46,5 grs.                                                                             € 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 193
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1049
ANEL “MEIA-ESFERA”, ouro de 18 kt,
72 diamantes em talhe de baguette, cor
branca e diminutas inclusões
(H/I ; VVs/SI1) - 2,10 cts., chinês,
séc. XX, Peso - 8,3 grs.                     € 650 - 975

1050
COLAR, 6 fiadas de pérolas de cultura
de 4 a 8,5mm (total de 388), fecho e
terminais em platina com 61 diamantes
em talhe 8/8 - 1,15 ct., português,
séc. XX, sem marcas € 1.500 - 2.250

1051
ANEL,
ouro, 43 safiras e citrino,
contraste de Lisboa (pós-1985)
(Vidal - 4092), português, séc. XX
Peso - 11,3 grs.                                      € 180 - 270

1052
ANEL, ouro de 14 Kt.,
2 grandes pérolas de cultura
(branca e cinza), Europa, séc. XX,
pérola cinza com pequeno defeito
Peso - 6,3 grs.                                            € 50 - 75

1053
CORDÃO, ouro,
contraste do Porto (1887-1937)
(Vidal - 17), português,
séc. XIX/XX
Peso - 23,7 grs.                                   € 300 - 450

1054
PULSEIRA,
ouro, malha de elos e corrente,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), portuguesa, séc. XX
Peso - 20,9 grs.                                    € 250 - 375

1055
CRUZ, ouro, 16 pérolas naturais e
estames em laca negra, portuguesa,
séc. XIX, dentro de estojo original,
sem marcas; Dim. - 8 cm

Peso - 10,7 grs.                                    € 280 - 420

1056
ALFINETE “LAÇO”,
prata e strass, contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal - 65), português,
séc. XX
Peso - 5,7 grs.                                        € 100 - 150

1057
GRAMALHEIRA,
ouro, contraste do Porto (1887-1937)
(Vidal - 17), portuguesa,
séc. XIX/XX
Peso - 11,1 grs.                                     € 400 - 600

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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1061
PULSEIRA,
ouro, centro com flor cinzelada e esmaltada e pérola natural,
marca de ensaiador do Porto (1865), marca de ourives António
Pinto dos Santos Silva (1875) (Vidal - 115 e 1627), portuguesa,
séc. XIX (2ª metade)
Peso - 16,8 grs.                                                                                     € 350 - 525

1059
PULSEIRA, ouro e prata, 
30 esmeraldas em talhe baguette e 1 central redonda, 
46 diamantes em talhe rosa e 24 em talhe de brilhante - 0,70 ct.
contraste de Lisboa (1938-1984), marca de ourives
LEITÃO & IRMÃO (Vidal - 97 e 635), portuguesa, séc. XX
Peso - 21,2 grs.                                                                                 € 700 - 1.050

1060
PAR DE BRINCOS, platina, 2 pérolas naturais de 8 mm,
40 diamantes talhe rosa, 6 brilhantes - 0,48 ct e 2 diamantes de
cor H/I e pureza VVS1 - 3 ct., contraste de Lisboa (1938-1984),
marca de ourives LEITÃO & IRMÃO (Vidal - 109 e 635),
portugueses, séc. XX (foto ampliada)

Peso - 9,6 grs.                                                                           € 11.000 - 16.500

1058
ANEL,
platina,
cravejado com uma pérola natural de 8 mm,
6 diamantes talhe quadrado - 0,72 ct
e 1 diamante talhe brilhante de cor G/H e pureza VVS1 - 1,12 ct.,
contraste de Lisboa (1938-1984),
marca de ourives LEITÃO & IRMÃO

(Vidal - 109 e 635),
português, séc. XX (foto ampliada)

Peso - 7,6 grs.                                                                              € 4.000 - 6.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 195



1062
ANEL, ouro,
13 diamantes em talhe de brilhante - 1 ct.
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093 e 4129), português,
séc. XX; Peso - 4,5 grs.                    € 500 - 750

1063
PENDENTE, ouro, esmeralda e talhe
coração - 2,80 ct. e 53 brilhantes talhe
brilhante - 1,90 ct., português, séc. XX,
sem contraste, marca de ourives
Peso - 10 grs.                                 € 1.000 - 1.500

1064
ANEL, ouro branco, 1 água marinha
em lapidação quadrada e 54 brilhantes -
0,50 ct., contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093), português, séc. XX
Peso - 5,3 grs.                                       € 250 - 375

1065
ALFINETE, Art Déco, ouro, prata,
diamantes, 3 brilhantes talhe 8/8-0,12 ct.,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 110), português, séc. XX
Peso - 11,5 grs.                                           € 180 - 270

1066
ALFINETE, Art Déco, ouro, prata, 
diamantes e brilhante talhe antigo-0,06 ct.,
contraste do Porto (1887-1937)
(Vidal - 17), português, séc. XIX/XX
Peso - 8,5 grs.                                            € 150 - 225

1067
ANEL, ouro bicolor,
10 brilhantes 8/8 - 0,16 ct., contraste do
Porto (1938-1984) (Vidal - 26), português,
séc. XX
Peso - 5,8 grs.                                            € 100 - 150

1068
COLAR,
53 pérolas de cultura de 6,57 mm,
fecho em prata e ouro com 4 diamantes,
português, séc. XX, falta a pérola central

€ 150 - 225

1069
ESCRAVA OCA,
ouro tricolor de 18 kt.,
italiana, séc. XX,
marcada
Peso - 21,2 grs.                                    € 200 - 300

1070
ANEL,
ouro de 18 kt., 13 safiras
e 30 brilhantes - 0,35 ct., sem marcas,
português, séc. XX
Peso - 8,6 grs.                                       € 250 - 375

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 196
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1071
ANEL SOLITÁRIO, ouro cinzelado, 
diamante em talhe antigo de brilhante,
de cor branca com ligeira tonalidade
e diminutas inclusões (I; VS2) - 1,07 ct.,
português, séc. XX, sem marcas
Peso - 8,7 grs.                                € 1.300 - 1.950

1072
PENDENTE “DUAS ANDORINHAS”,
ouro, três diamantes em talhe antigo
de brilhante - 0,57 ct., contraste
do Porto (1887-1937) (Vidal - 17),
português, séc. XIX/XX
Peso - 4,3 grs.                                       € 350 - 525

1073
ANEL,
ouro de 18 kt.,
quartzo citrino em talhe redondo
- 14 ct.,
Europa, séc. XX, marcado
Peso - 6,9 grs.                                           € 60 - 90

1074
ALFINETE,
ouro, 21 diamantes talhe rosa
e camafeu “Senhora”,
Europa, séc. XX, sem marcas
Dim. - 4,5 x 4 cm

Peso bruto - 14,5 grs.                            € 150 - 225

1075
COLAR,
ouro e prata, centro em forma de laça,
276 diamantes em talhe rosa, português,
séc. XX,
sem marcas
Peso - 92,5 grs.                             € 1.000 - 1.500

1076
ANEL, 
ouro de 18 kt., 3 esmeraldas em talhe oval
e  20 brilhantes - 0,30 ct., contraste de
Lisboa (pós-1985) (Vidal - 4096),
português, séc. XX
Peso - 5,9 grs.                                       € 250 - 375

1077
ALFINETE,
Art Déco,
ouro, prata, rubis sintéticos e diamantes,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 110), português, séc. XX
Peso - 9,5 grs.                                       € 150 - 225

1078
ALFINETE “RAMO DE FLORES”,
ouro, prata, diamantes,
pérolas e rubis sintéticos, contraste
do Porto (1938-1984) (Vidal - 110),
português, séc. XX
Peso - 8 grs.                                           € 150 - 225

1079
ALFINETE “CESTO DE FLORES”, ouro,
platina, 43 diamantes, 5 brilhantes
- 0,60 ct., safiras, rubis e pérolas de
cultura, contraste de Lisboa (1938-1984)
(Vidal - 109), português, séc. XX
Peso - 25 grs.                                     € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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1080
RELÓGIO DE VIAGEM MOVADO,
prata,
movimento mecânico,
Suiça,
séc. XX € 260 - 390

1081
RELÓGIO DE HOMEM TISSOT,
ouro de 18 kt.,
movimento mecânico, Suiça, séc. XX
(anos 70), marcado

€ 300 - 450

1082
RELÓGIO DE VIAGEM PONTIFA,
placa de ouro, movimento mecânico,
dentro de estojo,
Suiça, séc. XX (anos 60) 

€ 100 - 150

1083
SEIS ABOTOADURAS, prata e ouro,
inscrição LEMBRANÇA, marca de ourives
LEITÃO & IRMÃO, portuguesas, séc. XIX
Dim. - 2,4 cm (a maior)

Peso - 21,5 grs.                                      € 100 - 150

1084
RELÓGIO DE BOLSO,
bronze, mostrador em esmalte,
caixa em madeira com embutido em
metal, francês, séc. XIX

€ 50 - 75

1085
RELÓGIO DE VIAGEM EBELLO,
prata,
movimento mecânico,
Suiça, séc. XX, defeitos

€ 200 - 300

1086
PENDENTE “INSÍGNIAS MAÇÓNICAS
- COMPASSO E ESQUADRO”,
metal e pedras,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 5,5 cm                                          € 70 - 105

1087
CANETA DE APARO,
ouro e tartaruga, dentro de estojo,
francesa, séc. XIX/XX,
defeitos, marcada
Dim. - 17 cm                                         € 100 - 150

1088
RELÓGIO DE PULSO BAUME
ET MERCIER,
ouro, movimento mecânico,
Suiça, séc. XX (anos 80)

€ 400 - 600

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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1089
ANEL, ouro bicolor, 2 esmeraldas
columbianas em talhe rectangular e 3
brilhantes - 0,50 ct.,contraste de Lisboa
(pós-1985) (Vidal - 4098), português,
séc. XX; Peso - 5,9 grs.                     € 350 - 525

1090
COLAR, ouro, malha de elos lisos, centro
em ouro branco com 26 diamantes em
talhe 8/8 - 0,40 ct., contraste de Lisboa
(1938-1984) (Vidal - 25), português,
séc. XX; Peso - 59,5 grs.              € 700 - 1.050

1091
ALFINETE “FLOR”, ouro,
29 rubis naturais e
8 diamantes em talhe 8/8 - 0,28 ct.,
Europa, séc. XX, sem marcas
Peso - 10,4 grs.                                     € 250 - 375

1092
PULSEIRA,
ouro, malha de elos ocos, contraste
do Porto (pós-1985) (Vidal - 4093),
portuguesa, séc. XX
Peso - 19,7 grs.                                     € 250 - 375

1093
PULSEIRA,
ouro, malha entrelaçada, contraste
do Porto (1938-1984) (Vidal - 26),
portuguesa, séc. XX
Peso - 59,6 grs.                                € 900 - 1.350

1094
PAR DE BRINCOS, ouro, e ouro branco,
16 diamantes em talhe 8/8 - 0,20 ct.,
contraste de Lisboa (1938-1984)
(Vidal - 25), português, séc. XX
Peso - 9,4 grs.                                       € 150 - 225

1095
ANEL, ouro branco de 18kt., 3 diamantes
em talhe antigo de brilhante  - 0,57 ct.,
5 esmeraldas e 44 brilhantes - 0,60 ct.,
contraste de Lisboa (pós- 1985) (V.-4092)
português, séc. XX; P. - 9,1 grs.    € 400 - 600

1096
ANEL “CINTO”, ouro, malha lisa,
cravejado com 6 safiras (gastas) e
7 diamantes em talhe 8/8 -0,14 ct.,
português, séc. XX, sem marcas
Peso - 7,8 grs.                                            € 120 - 180

1097
PULSEIRA, ouro, ouro branco, malha de
elos lisos, centro com 22 diamantes em
talhe 8/8 - 0,30 ct., contraste de Lisboa
(1938-1984) (Vidal - 25), português,
séc. XX; Peso - 37,5 grs.                      € 450 - 675

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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1098
ALFINETE OVAL,
ouro e crisólitas,
português,
séc. XIX/XX,
sem marcas
Peso - 11,4 grs.                              € 1.500 - 2.250

1099
ALFINETE “CARTELA”, ouro e platina
esmaltes azuis e inscrição BEM HAJA,
39 diamantes, marca de fabricante
de Lisboa de Augusto dos Santos Terra
(1887-1894), português, séc. XIX
Peso - 11,2 grs.                                     € 200 - 300

1100
COLAR,
ouro,
safira sintética e 41 zircónias, contraste
do Porto (pós-1985) (Vidal - 4093),
português, séc. XX
Peso - 12,1 grs.                                      € 160 - 240

1101
ANEL,
ouro,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093),
português, séc. XX
Peso - 6,7 grs.                                        € 100 - 150

1102
RELÓGIO DE BOLSO M.I. TOBIAS
& Cº,
ouro, movimento mecânico,
marcado, nº 7099,
inglês, séc. XIX, com chave, faltas
Dim. - 6 cm                                           € 250 - 375

1103
ANEL,
ouro bicolor,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal - 4093),
português, séc. XX
Peso - 10,6 grs.                                     € 120 - 180

1104
ALFINETE, ouro, prata, diamantes
e 3 brilhantes talhe 8/8 - 0,09 ct.,
contraste de Lisboa (1887-1937)
(Vidal - 16 e 83), português,
séc. XIX/XX
Peso - 10,5 grs.                                     € 180 - 270

1105
ALFINETE,
ouro, prata,
diamantes e rubis sintéticos,
contraste do Porto (1938-1984)
(Vidal - 110), português, séc. XX
Peso - 6 grs.                                           € 150 - 225

1106
PAR DE BRINCOS “FLOR”,
ouro e duas ametistas,
Europa,
séc. XX,
sem marcas
Peso - 9 grs.                                           € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 200
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