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727
Salva,
Gótico final, prata dourada, decoração relevada com perlado, cercaduras espiraladas
decoradas com “Frutos silvestres”, calota lisa, faixa de “Flores” e faixa de “Folhas de louro”,
centro alteado “Flor”, marca de ensaiador do Porto, marca de Juiz do Ofício ou de ourives IF
e outra marca ilegível, portuguesa, séc. XV/XVI, pequenas amolgadelas
Dim. - 24 cm
Peso - 247 grs.
€ 100.000 - 150.000

Vendido por € 100.000

435
Jarro,
porcelana da China, Companhia das Índias,
decoração a azul com armas de D. Pedro de Lancastre,
5º Conde de Vila Nova de Portimão - 2ª encomenda, reinado Kangxi (1662-1722)
Dim. - 31,5 cm
€ 40.000 - 60.000

Vendido por € 90.000

858
Saleiro,
cristal de rocha, montagem em prata dourada de baixo teor com decoração gravada,
saleiro provavelmente produzido em Goa ou noutro local do mundo português do Índico,
aplicações colocadas possivelmente em Lisboa, séc. XVI/XVII
Dim. - 5 x 6 x 7,5 cm
€ 500 - 750

Vendido por € 45.000

468
Terrina,
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada e dourada
com armas de D. António de São José de Castro ( (1745-1814), Bispo do Porto, 1º serviço,
reinado Jiaqing (1796-1820), pegas restauradas, desgaste no dourado, pomo da tampa partido
e colado, pequena esbeiçadela no bordo da tampa
Dim. - 28,5 cm
€ 10.000 - 15.000

Vendido por € 42.000

193
Josefa de Óbidos (ou de Ayala) – 1634 (?)-1684,
“Natividade”,
óleo sobre cobre, datável de cerca de 1650-1660, restauros, assinado
Dim. - 16 x 21 cm
€ 20.000 - 30.000

Vendido por € 38.000

864
Mesa de duplo travejamento,
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano, embutidos de ébano e marfim “Fauces de leão”,
pés em forma de “Jatayu” estilizado, ferragens em cobre rendilhado e dourado,
vertente indo-portuguesa, séc. XVII, pequenos restauros
Dim. - 78 x 111 x 70 cm
€ 22.000 - 33.000

Vendido por € 38.000

394
Par de lustres de vinte lumes,
Napoleão III, bronze dourado e pintado, decoração relevada e cinzelada “Cupidos”,
franceses, séc. XIX (2ª metade), pequenas faltas e defeitos
Dim. - 140 cm

€ 30.000 - 45.000

Vendido por € 30.000

970
“Porto de mar com figuras e barcos”,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII,
reentelado, restauros
Dim. - 75 x 140 cm

€ 5.000 - 7.500

Vendido por € 21.000

341
Par de potes de grandes dimensões com tampas,
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração “Powder blue” com dourados
“Borboletas e flores”, aros e fechos em metal recortado, reinado Qianlong (1736-1795),
pequeno defeito no encaixe de uma tampa, desgaste no dourado
Dim. - 65 cm
€ 10.000 - 15.000

Vendido por € 17.000

658
Meio-adereço,
prata e ouro, composto por colar e par de brincos, cravejado com 309 diamantes em talhe
rosa, 200 em talhe 8/8 com o peso aproximado de 3,70 ct., 33 em talhe de brilhante com
o peso aproximado de 7,90 ct. e um em talhe gota com o peso aproximado de gota 0,90 ct.,
contraste do Porto (1938-1984), marca de ourives ilegível, português,
brincos alteráveis na dimensão e centro do colar transformável em alfinete
Dim. - 38,5 cm (colar)
Peso - 92,9 grs. (total)
€ 15.000 - 22.500

Vendido por € 15.000

196
“Vista de Macau”,
escola chinesa, séc. XIX (2ª metade)
Dim. - 30 x 63,5 cm

€ 3.500 - 5.250

Vendido por € 10.500

915
“Nossa Senhora com o Menino Jesus”,
escultura em madeira policromada, coroas em prata, portuguesa, séc. XVIII,
pequenas faltas na policromia
Dim. - 76 cm (total)
€ 6.000 - 9.000

Vendido por € 8.000

827
“Pietà”,
Lusíada, placa em marfim esculpido com vestígios de dourado,
vertente indo-portuguesa, séc. XVII, ligeiras faltas
Dim. - 12 x 9 x 1,5 cm

Vendido por € 7.500

€ 7.500 - 11.250

