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1789 PAR DE LANTERNAS DE MESA,
estilo D. João V, prata, decoração relevada, contraste Águia do Porto

(1938-1984), marca de ourives de António Galiano de Castro Pereira

Júnior (1945-1952) (Vidal - 49 e 1347), português, electrificadas, 

defeitos e pequenas faltas

Dim. - 58 cm; Peso bruto - 10.607 grs. € 6.250 - 9.375
Vendido por € 11.500

1749 CONJUNTO DE TOILLETE,
romântico, prata, decoração gravada “Flores”, composto por bacia,

jarro, 4 caixas e esponjeira, contraste Javali do Porto (1887-1937),

marca de ourives de José Anastácio Pereira de Abreu (1887) 

(Vidal - 73 e 2007), português

Dim. - 39 cm (jarro); 11 x 39 cm (bacia); Peso - 4.455 grs.

€ 3.500 - 5.250
Vendido por € 3.800

2109 FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS,
prata, decoração relevada, composto por dez talheres de servir,

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

garfos de bolo, colheres de chá e de café, contraste Águia 

do Porto (1938-1984), marca da ourivesaria JOSÉ ROSAS & Cª - PORTO

(Vidal - 49), português, caixa em madeira

Dim. - 26 cm (colher arroz) ; Peso bruto - 7.608 grs.

€ 2.800 - 4.200
Vendido por € 3.500

1753 BANDEJA RECTANGULAR,
prata, decoração relevada, contraste Javali do Porto (1887-1937), 

marca de ourives de António Moreira Branco (1898-1925) 

(Vidal - 73 e 984), portuguesa

Dim. - 73 x 43 cm; Peso - 2.712 grs. € 600 - 900
Vendido por € 3.200

1900 JARRO COM PEGAS,
Art Déco, prata, corpo bojudo com decoração relevada “Flores e

motivos geométricos”, contraste Águia do Porto (1938-1984), marca de

ourives de Manuel Alexandre de Almeida Júnior (1918-1953), marca da

ourivesaria MOURÃO (Vidal - 49 e 2772), português, falta da grelha

Dim. - 24 cm; Peso - 1.450 grs. € 800 - 1.200
Vendido por € 3.200

2098 FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS,
prata, composto por 23 talheres de servir, colheres de sopa, 

talheres de peixe, de carne e de sobremesa, garfos de bolo, 

colheres de chá e de café, contraste Águia do Porto (1938-1984),

marcas da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 65), português, 

caixa em madeira, algumas peças posteriores

Dim. - 27 cm (concha); Peso bruto - 1.0550 grs.       € 3.000 - 4.500
Vendido por € 3.200

1807 PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES,
românticos, prata monogramada, 

contraste Javali do Porto (1887-1937), 

marca de ourives de Augusto César Trindade Machado (1887), 

marca de JOSÉ ROSAS (Vidal - 83 e 896), portuguesa, restauros

Dim. - 53 cm; Peso - 5.233 grs.

€ 2.600 - 3.900
Vendido por € 3.000

1267 TREZE LIBRAS,
ouro, Victoria 1872, 1875, 1878, 1884; Edward VII 1907; 

George V 1913 (2), 1929;  Elisabeth II 1957, 1958 (2), 1964 e 1966

Dim. - 2,1 cm; Peso - 103,7 grs. € 2.300 - 3.450
Vendido por € 3.200

1187 PAR DE BRINCOS,
ouro (18 kt.), cravejados com 6 diamantes

em talhe navette, 28 em talhe de baguette

e 94 em talhe de brilhante com o peso total

aproximado de 6,40 ct., 

Europa, séc. XX/XXI, marcados

Dim. - 4,2 cm; Peso - 26,7 grs.

€ 2.400 - 3.600
Vendido por € 3.200

1428 PARTE DE SERVIÇO, porcelana Chinesa,
decoração policromada e dourada

“Mandarim”, composto por 8 fruteiros de

pé, 10 travessas diversas, saladeira, 4 pratos

cobertos, 2 mostardeiras, 12 copos para

ovos, 4 covilhetes, 2 bules, 1 açucareiro, 2

terrinas, 18 pratos de sopa, 38 pratos rasos

e 26 pratos de sobremesa, reinado Guangxu

(1875-1908), faltas e defeitos

Dim. - 41,5 x 33,5 cm (travessa maior)

€ 1.000 - 1.500
Vendido por € 3.000

181a FIGURA MASCULINA,
óleo sobre papel colado sobre madeira,

Europa, séc. XIX, pequenos defeitos

Dim. - 26 x 21 cm € 250 - 375
Vendido por € 9.000

384 ESCRITÓRIO,
Lusíada, teca, revestimento integral com marchetaria de sissó 

e marfim “Quadrados”, filetes ovais e redondos em marfim, interior

com oito gavetas simulando nove, com frentes marchetadas a ébano 

e marfim “Triângulos”, ferragens em cobre dourado, fechadura 

em ferro, vertente de influência Mogol, séc. XVII, diversos restauros:

tampa posterior com aproveitamento de embutidos originais, frente

das gavetas posteriores, algumas ferragens não originais, pés, trempe

e estiradores posteriores

Dim. - 30 x 42 x 28 cm € 4.000 - 6.000
Vendido por € 6.000

587a BAIANA,
óleo sobre tela, séc. XX, pequenos defeitos

Dim. - 130 x 98 cm € 1.800 - 2.700
Vendido por € 3.500

590 ANTÓNIO CHARRUA - 1925-2008,
SEM TÍTULO,
óleo sobre as duas faces de contraplacado e assente em triciclo, 

pequenas faltas e defeitos, assinado e datado 1969

Dim. - 130 x 97,5 cm € 5.000 - 7.500
Vendido por € 5.000

1754 PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES,
estilo D. João V, prata, decoração relevada, 

contraste Águia do Porto (193-1984) (Vidal - 46), portugueses

Dim. - 41 cm; Peso - 6.280 grs. € 3.250 - 4.875
Vendido por € 3.250

2106 FAQUEIRO PARA 12 PESSOAS,
prata, composto por 18 talheres de servir, colheres de sopa, talheres de

peixe de carne e de sobremesa, garfos de bolo, colheres de chá e de

café, contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 65), português

Dim. - 26 cm (concha); Peso bruto - 8.739 grs.         € 2.800 - 4.200
Vendido por € 3.200


