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768 RELÓGIO DE MÍSULA,
Regência, caixa de madeira escurecida revestida a marchetaria
de tartaruga e latão, aplicações em bronze vazado, cinzelado,
relevado e dourado “Tempo” e “Apolo”, “Cariátides”, mostrador
em bronze cinzelado e dourado com numeração romana em reservas
de esmalte, autonomia de oito dias, toca horas e meias horas,
escape de palheta, francês, séc. XVIII (1ª metade), pequenos restauros,
pequenas faltas e defeitos, mecanismo a necessitar de revisão
Dim. - 88 x 54 x 19 cm (relógio); 128 x 53 x 22 cm (total)

VENDIDO POR € 8.500

80 JOÃO HOGAN 1914-1989
SEM TÍTULO (PAISAGEM),
óleo sobre tela,
assinado e datado de 1980
Dim. - 73 x 100 cm

VENDIDO POR € 8.000

622 CÓMODA COM ALÇADO,
neoclássica, nogueira, embutidos em pau-cetim
“Ânforas e flores”, corpo superior com vidrinhos
e prateleiras, holandesa, séc. XIX (1ª metade),
electrificado, vestígios de insectos xilófagos,
restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 211 x 140 x 34 cm

VENDIDO POR € 4.800

253 JOSÉ MALHOA 1855-1933
RETRATO DE ADELAIDE PRADO RIBEIRO,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1900
Dim. - 145 x 89 cm

VENDIDO POR € 4.000

335 PRATO RECORTADO,
porcelana chinesa de exportação, decoração
a verde e dourado com armas de João Luís de Melo
Vilalobos Lançós de Magalhães - 2º serviço,
reinado Qianlong (1736-1795), pequenas esbeiçadelas
Dim. - 24 cm

VENDIDO POR € 3.200

963 PAISAGENS COM PÁSSAROS,
par de óleos sobre tela, séc. XX, restauro
Dim. - 80 x 70 cm

VENDIDO POR € 3.200

1211FAQUEIRO PARA 12 PESSOAS,

72 RICARDO PAULA NASC. 1964

prata de 916/1000, decoração “Caninha”, composto por 13 colheres
de sopa; talheres de carne, de peixe e de sobremesa, garfos de bolo,
13 colheres de café e de chá, pá de açucar, sem peças de servir,
com caixas originais, contraste Águia do Porto (1938-1984),
marca de fabricante TOPÁZIO (Vidal - 62)
Dim. - 23,5 cm (faca); Peso - bruto - 7418 g.

VENDIDO POR € 3.000

136 JORGE VIEIRA 1922-1998
SEM TÍTULO (FIGURA FEMININA),
escultura em terracota com engobes, assinada,
marcada P.A., datável dos anos 80
Dim. - 14 x 33 x 31 cm

VENDIDO POR € 3.000

1216FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS,
estilo Art Déco, prata de 925/1000, modelo Windsor, composto por
8 talheres de servir, colheres de sopa, talheres de carne e de sobremesa,
colheres de chá e de café, garfos de bolo e facas de manteiga, acompanhado
por 12 argolas de guardanapo, português, com cerficado de garantia e móvel
original, contraste do Porto (pós-1985), marca de ourives de Manuel Machado
Cª Ldª (reg. 1991) (Vidal - 4103 e 4912)
Dim. - 30 cm (colher de sopa); Peso - bruto - 9589 g.

VENDIDO POR € 3.000

SEM TÍTULO,
óleo e folha de ouro sobre tela,
assinado e datado de 2013
Dim. - 170 x 80 cm

VENDIDO POR € 3.000

