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Lotes em destaque: 
 
 
1131 
LUSTRE DE DOZE LUMES, 
vidro e cristal, dezasseis braços, doze lumes e quatro pináculos, português, séc. XIX,  
faltas e defeitos 
Dim. - 160 cm       € 3.000 - 4.500 
Vendido por € 7.200 
 
 
1413 
SAMOVAR, 
prata, decoração perlada e gravada, pomo e pega em pau-santo, contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal - 73), português, 
pequenas amolgadelas 
Dim. - 40 cm; 
Peso - 2.684 grs.      € 1.000 - 1.500 
Vendido por € 5.800 
 
 
888 
JEAN-BAPTIST DE GREEF - 1852-1894, 
“Vista de Rouge-Cloître”, 
óleo sobre tela, assinado e datado de 1884 
Nota: etiqueta no verso indicando que integrou exposição no Centro Cultural de Auderghen e 
do Centre d’Art de Rouge- Cloîte.  
Dim. - 85 x 129 cm      € 3.500 - 5.250 
Vendido por € 5.200 
 
 
1544 
SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ, 
prata repuxada, decoração com motivos orientais e esmaltes policromados, composto por 
bule, cafeteira, leiteira, açucareiro e tigela, marca não identificada, Japonês, séc. XIX/XX, 
pequenos defeitos e amolgadelas, remarcado com “Cabeça de Velho” 
Dim. - 26 cm (cafeteira);  
Peso - 2.442 grs.      € 900 - 1.350 
Vendido por € 5.200 
 
 
643 
“ANJOS COM CORNUCÓPIAS”, 
par de esculturas em madeira pintada e dourada, Europa, séc. XX, 
desgaste na pintura, pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 138 cm       € 2.500 - 3.750 
Vendido por € 4.800 
 



 
 
 
 
1560 
PAR DE CASTIÇAIS DE QUATRO LUMES, 
estilo Luís XVI, prata, decoração canelada e gravada “Grinaldas”, contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives de Abel Peixoto de Magalhães (1890-????) (Vidal - 73 e 926), 
portugueses, pequenas amolgadelas 
Dim. - 49,5 cm; 
Peso - 3.993 grs.      € 1.800 - 2.700 
Vendido por € 4.200 
 
 
662 
“VISITAÇÃO”, 
óleo sobre madeira, Europa, séc. XVI/XVII, 
restauros, defeitos e faltas na pintura 
Dim. - 117 x 75,5 cm      € 4.200 - 6.300 
Vendido por € 4.200 
 
 
 
521 
“MARINHA”, 
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVIII, reentelado, 
pequenos restauros 
Dim. - 80 x 100 cm      € 1.500 - 2.250 
Vendido por € 3.500 
 
 
 
655 
“SANTO”,  
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVII/XVIII, 
reentelado, restauros 
Dim. - 82 x 102 cm      € 800 - 1.200 

Vendido por € 3.500 
 
 
 
486 
CARLOS ANESI-NASC. 1945, 
“Cavalos”, 
óleo sobre tela, 
assinado 
Dim. - 91 x 170 cm      € 700 - 1.050 
Vendido por € 2.000 
 
 
 
 



 
 
442 
RELÓGIO DE CAIXA ALTA, 
marchetaria de nogueira e pau-cetim “Motivos vegetalistas”, remate superior em mogno 
vazado e entalhado, mostrador em latão polido, gravado, granitado e prateado, com 
aplicações, oito dias de autonomia, toca horas, calendário mensal simulado, inglês, séc. 
XVIII/XIX, 
 pequenas faltas e defeitos, alterações, mecanismo a necessitar de revisão 
Dim. - 230 cm       € 800 - 1.200 

Vendido por € 1.600 
 
 
447 
BARÓMETRO DE MERCÚRIO COM TERMÓMETRO 
estilo Luís XVI, madeira entalhada e dourada, francês, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos, 
assinado MATHONNET DUVALDESTIN - À DIJON 
Dim. - 100 cm       € 500 - 750 
Vendido por € 1.600 
 
 
206 
ESCRITÓRIO, 
Lusíada, angelim negro, embutidos de marfim “Flor de oito pétalas e filetes”, interior com seis 
gavetas simulando oito, ferragens em ferro, aplicações em metal amarelo, vertente indo 
portuguesa, séc. XVII, falta de quatro puxadores das gavetas e fechadura, 
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 20 x 33,5 x 23,5 cm     € 600 - 900 
Vendido por € 1.500 
 
 
494 
HONORE BOURGUIGNON - 1899 -1944, 
“Natureza morta - caça pendurada”, 
par de óleos sobre tela, um com pequeno restauro, assinados 
Dim. - 38,5 x 46 cm     € 500 - 750  
Vendido por € 1.500 
 
 
179 
PRATO, 
porcelana da China, decoração policromada e dourada “Quarto centenário do descobrimento 
da Índia”, reinado Guangxu (1875-1908) 
Dim. - 25 cm       € 300 - 450 
Vendido por € 1.300 
 
 
 
 
 
 



 
949 
COVILHETE RECORTADO, 
porcelana da China, decoração a azul “Flores”, reinado Kangxi (1662-1722), 
pequenos cabelos, marcado 
Dim. - 16 cm       € 100 – 150 

Vendido por € 300 
 


