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Ouro, Prata
Paládio e Platina
www.arlloufill.com/ouro
A melhor cotação!

Envio, Recolha ou Visite-nos!
Preços atualizados ao minuto!

Envio por correio
Envie por correio registado com valor
declarado e garanta o melhor preço!
Contacte-nos no momento do envio e
garanta o valor fixo. Se o valor não estiver
fixo, será aplicado o valor no momento da
análise.
O pagamento é efetuado por transferência
bancária imediatamente após a análise das
peças. De seguida recebe os dados para emissão
da fatura em conformidade com o resultado da análise.

Recolha com seguro
A recolha é efectuada por uma empresa especializada em transportes de valor com toda a segurança.
No dia e hora combinados a recolha é efetuada. Os objectos transportados são guardados, protegidos e
assegurados através de seguro de transporte durante toda a deslocação.
Evite assim riscos desnecessários no transporte e manuseamento
de objetos de elevado valor!

Compramos stock de ourivesaria!
Fazemos recolha com seguro de todas as peças.
Saiba mais em www.arlloufill.com.

Compramos
Ouro, Prata, Paládio, Platina, Relógios, Diamantes, Esmeraldas e Rubis

Ao melhor preço!

Como testar a prata?
Dicas extremamente úteis!

Teste da prata com o ácido do ouro, dois métodos
Teste por comparativo
Testar a prata com o ácido do ouro é um método eficaz, basta
seguir alguns passos:
1. Ter à mão duas peças: a peça a testar e a peça a
servir de comparativo.
2. Para servir de comparativo, selecionar uma
peça de prata com a sua pureza identificada,
exemplo 833, 925 ou outra.
3. Fazer uma raspagem na peça e aplicar sobre a zona raspada o
ácido do ouro 19.2k e observar com atenção o resultado
da reação química.
4. Perante a peça de prata a testar, raspar a peça e de
seguida aplicar o ácido de 19.2k na zona raspada.

Conclusões
» Reação química da peça testada igual à peça
comparativo, pode deduzir-se que a peça testada
e a peça comparativo têm a mesma pureza.
» Reação química da peça testada diferente da peça
comparativo, pode deduzir-se que a peça testada e a
peça comparativo têm purezas diferentes.
Recomenda-se nesta situação repetir o teste a fim de
encontrar a pureza semelhante.

Teste à integridade da peça
1. Com a peça de prata a testar, aplicar ácido de 19.2k e observar a reação química.
2. Efetuar uma raspagem, em àrea diferente do teste anterior, e sob a zona raspada aplicar também o
ácido de 19.2k e observar a reação química.
3. A reação química do ácido 19.2k deve ser igual em ambos os testes químicos.

Conclusões
» Reação química igual em ambos os testes significa que a peça testada é igual tanto à superfície como
no interior.
» Reação química diferente em ambos os testes significa que
a peça testada é diferente à superfície comparativamente
ao seu interior.

Compramos Relógios
De marcas conceituadas
Baume et Mecier

Omega

Breguet

Panerai

Breitling

Patek Philippe

Cartier

Piaget

Chopard

Rado

Cortebert

Rolex

Cyma

Titus

Franck Muller

Ulysse Nardin

Girard Perregaux

IWC

Vacheron Constantin

Jaeger Le Coultre

Zenith

Longines

Relógios com documentação e caixa original têm mais valor
Compramos relógios de marcas conceituadas e em metal precioso. Com a caixa original e os documentos
os relógios têm valor adicional. Os relógios de marcas conceituadas continuam a merecer a atenção dos
amantes de alta relojoaria sendo estes olhados sob um ponto de vista de investimento. Compramos
relógios antigos de pulso ou de bolso em bom estado de conservação e com a documentação original.

Compramos Diamantes, Esmeraldas e Rubis
Pedras preciosas com mais valor!

Critérios de análise
As principais características consideradas na análise das pedras preciosas são o corte, a
claridade, os quilates, cor e a certificação.
Análises vinculativas elaboradas presencialmente com recurso a equipamentos especializados.

Ainda não tem

Avaliador Oficial?

Quero subscrever o serviço de Avaliador Oficial!
Requisitos da Lei 98/2015

Licença de retalhista de compra e venda...
A emissão da licença de retalhista de compra e venda de artigos
com metal precioso usado e a licença de casa de penhores
dependem do acompanhamento da atividade de compra e
venda de artigos de metais preciosos usados por avaliador
de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos.

Envie-nos via email para geral@arlloufill.com os seguintes documentos:
» Certidão Permanente da empresa / Início de Atividade,
» Documento de Identificação dos Sócios,
» Morada do(s) estabelecimento(s),
» Contacto de telefone e email.
Tenha acesso à redação publicada da Lei 98/2015 em www.arlloufill.com.

Contacte-nos!
Esclareça as suas dúvidas!

218 851 357
Telefone agora!

Rigor
Rapidez
Confiança
Segurança
Profissionalismo
Critérios de avaliação

São estes os nossos valores!

Portugal
Moedas de ouro com mais valor
Tamanho real

Tamanho real

Dobrão

Dobra 16 Escudos

Tamanho real
Tamanho real

5.000 Reis

10.000 Reis

Características
Por forma a atribuir o valor a cada uma destas moedas é necessária uma análise detalhada das
características individuais de cada moeda com especial atenção ao seu estado de conservação.

Ano: 1851
Valor facial: 5.000 Reis
Peso: 8.87g
Diâmetro: 23mm

Ano: 1879
Valor facial: 10.000 Reis
Peso: 17.6g
Diâmetro: 29mm

Ano: 1862
Valor facial: 5.000 Reis
Peso: 8.87g
Diâmetro: 23mm

Ano: 1725
Valor facial: Dobrão
Peso: 53.78g
Diâmetro: 36mm

Ano: 1871
Valor facial: 5.000 Reis
Peso: 8.87g
Diâmetro: 23mm

Ano: 1731
Valor facial: Dobra 16 Escudos
Peso: 26.49
Diâmetro: 37.5mm

Cotação do ouro
Oscilação do ouro nos últimos 10 anos

Preço do ouro em alta
Com a notícia da saída do Reino Unido da União
Europeia (Brexit) a cotação do ouro subiu. O ouro
continua assim a ser percepcionado pelos investidores
como refúgio seguro em momentos de turbolência nos
mercados. Para aproveitar esta valorização, uma opção
passa por adquirir barras de ouro puro.
Alternativamente é também possível constituir uma
aplicação em fundos de investimento ou outros produtos
financeiros capazes de atribuir a rentabilidade com
indexação à cotação do ouro.

O ouro e o folclore
Tradição portuguesa do uso do ouro
O uso excessivo do ouro como elemento decorativo do
traje, principalmente no Norte do país, em particular nas
celebrações da Senhora da Agonia, manifesta a
rivalidade secular da mulher querer ser a mais bela, a
mais rica, a escolhida, em resumo a mordoma. O traje
tradicional é azul-escuro ou negro, mas cintilante, nos
seus bordados e nos seus ouros.
Ao longo dos anos, o traje regional português tem sido
influenciado por vários factores que contribuíram para a
sua diversidade, na maior parte dos casos os adornos
são presença constante.
O poder económico também se espelha na indumentária, pois o ouro corresponde a um investimento
visível perante a comunidade representando as posses da sua proprietária. Por outro lado, o valor
fiduciário dos ouros era facilmente transaccionável, o que equivalia a ser uma poupança a qual poderia ser
usada em momentos difíceis.
O ouro pode ser vendido e comprado sempre que necessário, era tradição ter bastante ouro para fazer
face a situações de aperto financeiro. Contudo, ao longo dos tempos, a ostentação deste luxo também
originava conflitos e tensões dando azo a inimizades entre as vizinhas e freguesas.
No caso da mulher minhota e da simbologia da sua figura, algumas das formas do muito ouro que a
reveste são: as laças, o coração, os brincos à rei e os brincos à rainha, entre outros. Qualquer destas
peças são essenciais da ourivesaria nortenha com forte influência barroca. A laça da ourivesaria popular
deve o seu formato à realeza, esta foi atribuída a D. Maria Ana da Áustria a célebre Laça de Esmeraldas.
Atualmente o ouro continua a fascinar tanto no seu estado trabalhado como obra de arte e peça de
joalharia como no seu estado mais puro para investimento.

Anuncie conosco!
Online ou offline com grande visibilidade

Vantagens
» +2900 visitantes únicos por dia
» +3500 visualizações de página por dia
» 120 segundos, tempo médio de visita
» 1,57 páginas por sessão
» Website para telemóvel e tablet
» 50% visitas de Portugal e 45% Brasil
» Informação de referência na área dos
metais preciosos
» Crescimento sustentado de 315% nos
últimos doze meses

Platina
Quem descobriu a Platina?

História da Platina
Trata-se de um elemento químico de
símbolo PT, que à temperatura
ambiente se assume no estado sólido.
A platina foi descoberta pelos povos
da América do Sul que a usavam
como substituto da prata.
Os Espanhóis tomaram conhecimento
da sua existência aquando da
descoberta da América do Sul em
1735. Mais tarde, em 1741, foi levada para a China e durante séculos foi utilizada na falsificação de ouro
devido a semelhança de características.
Os maiores produtores mundiais de platina são: África do Sul (mais de 80%), Rússia e em seguida o
Canadá. A platina pode ser encontrada na forma metálica em grãos achatados ou arredondados
denominados por pepitas de platina. Devido a sua escassez a platina é mais valiosa do que o ouro e a
prata, muito embora não seja tão cobiçada.
Uma curiosidade: a crosta lunar apresenta uma grande concentração de platina, mas como é óbvio a sua
exploração é inviável.

Paládio

Telefone agora!

218 851 357

Curiosidades sobre o Paládio!

História do Paládio
A história do paládio está intimamente
ligada à da platina e à dos outros
metais do grupo da platina, como o
ruténio, ródio, ósmio e o Iridio, uma
vez que inicialmente esses metais
foram encontrados juntos na natureza.
William Hyde Wollaston registrou em
seu caderno a descoberta do paládio
em Julho de 1802, inicialmente com o
nome de Ceresium devido o recém-descoberto asteróide Ceres.
No mês seguinte, ele o renomeou como Paládio devido ao planeta descoberto, Pallas, que tempos depois
foi confirmado ser um asteróide. Esse nome refere-se também à deusa grega Pallas (deusa da sabedoria)
e, alguns autores acreditam que, de certa forma, Wollaston trocou o nome do elemento para também
homenagear a deusa.
O paládio é actualmente um metal mais barato que o ouro e bastante escasso na crosta terrestre.
O paládio é um bom condutor de calor (conduz praticamente o mesmo que o ferro) e de electricidade
(também conduzindo igualmente quase o mesmo que o ferro).

Saiba mais

www.arlloufill.com

As cores do ouro
Como surge o ouro de diversas cores?

As

As cores do ouro

cores

do

Ao longo dos tempos, o ouro tem sido utilizado como símbolo de pureza, valor, classe social e ostentação.
A sua cor natural é o amarelo no seu estado puro (24 kt). Na natureza não existe ouro branco, negro ou
rosa, para tal são feitas misturas com outros metais os quais alteram a sua cor.
Entre os metais usados para criar as novas tonalidades de ouro estão a prata, o paládio e a platina, os
quais possuem um tom branco acinzentado. Para obter as
diversas cores é necessário misturar o ouro puro (amarelo) com
vermelho
outros materiais. Mistura-se geralmente a prata e cobre em
amarelo
percentagens menores que o ouro, para se obterem diferentes
tonalidades de amarelos.

branco

Prata

amarelo

quase
branco

vermelho

No caso do ouro branco, uma das receitas
resulta da mistura de ouro puro mais paládio
e prata. Esta tonalidade de ouro é também
obtida através da mistura ouro
puro com níquel, cobre e zinco.

verde
amarelo
fraco

% Cobre

uro

As percentagens de cada metal aplicado, varia do
gosto e da criatividade de cada designer, mas
geralmente usa-se, 80% de ouro puro (amarelo)
e o resto divide-se entre os outros metais, por
exemplo, 10% de cobre e 10% de prata.

%O

%P
rat
a

O cobre faz as peças, mais rosadas, já a prata acentua o
amarelo claro.

amarelado

verde
amarelo

Ouro

vermelho
cobre

Cobre

Existe ainda uma tonalidade entre o ouro branco e o ouro amarelo, a chamada tonalidade champanhe ou
como é mais conhecido, o ouro nobre, esta cor é resultado da mistura de 75% de ouro fino e 25% de
outro metais. Podemos ainda encontrar o ouro negro que se trata da mistura entre o ouro de tonalidade
champanhe com ródio negro, o que faz escurecer a peça.

Teste de Raio-X
Precisão e rapidez na análise!

Resultados apresentados imediatamente
Todas as peças adquiridas são testadas e o resultado da análise
apresentado imediatamente.
O teste Raio-X permite identificar com enorme grau de certeza
qual a predominância de cada um dos metais na peça.
A apresentação dos metais é de acordo com símbolo químico:

Au
Ag
Fe

Ouro
Prata
Ferro

Cu
Ni
Zn

Cobre
Niquel
Zinco

Pd
Pt

Paládio
Platina

Visite-nos no Martim Moniz
De segunda a sexta-feira

Estamos à sua espera!
Visite-nos de segunda a sexta-feira na Rua Arco
Marquês do Alegrete 4, Escritório 3.2, 1100-034
Lisboa, das 9:30 às 13h e das 14:00 às 18:30.

Telefone agora!

218 851 357

Excelente localização
Estacionamento fácil no parque do martim moniz, ótimo
acesso de carro ou transportes: metro, comboio,
autocarro, elétrico e/ou barco.

Análise presencial de todas as peças
Todas as peças são analizadas presencialmente através de Raio-X.

Preços atualizados ao minuto
O valor de compra do ouro, prata, paládio e platina são atualizados ao minuto em função da oscilação das
cotações no mercado, acompanhe a sua variação em www.arlloufill.com/ouro.

Estamos online!
Visite-nos www.arlloufill.com

EXPERIÊNCIA E MAIS VALOR
Telefone agora!

218 851 357
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