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1
Andrzej Dragan (Polónia, n.1978)
“Old Marilyn Monroe”, 2008 
C-Print, (2/7) 
70x60cm

C-Print, (2/7)

€2.400 – 2.800
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2
Juan Garcés (Valencia, n.1935)
“Mujer sentada” 
Óleo sobre platex 
Assinado 
61x50cm

Oil on platex 
Signed

€1.500 - 2.000

9

3
Humberto da Costa (Brasil, n.1941)
“Figuras femininas” 
Óleo sobre tela 
Assinado 
60x50cm

Oil on canvas 
Signed

€1.200 - 1.800
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4
Juan Cossio (Madrid, n.1960)
“Desnudo de perfil” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 98

Oil on wood 
Signed and dated 98

€4.000 – 6.000

5
Paulo Damião (n.1975)

“W, VCAAFDMM” 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2005 
180x140cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2005

€1.800 - 2.200

11
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6
Anthony Gayton (Inglaterra, n.1968)
“Bacchanalia”, 2003 
C-Print  (7/10) 
110x202cm

C-Print (7/10)

€6.000 – 9.000

13
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8
David Costa (Espanha, XX)

“Aut 04” 
Acrílico sobre tela 

187x154cm

Acrylic on canvas

€2.000 – 2.500

7
Gabriel Rufete (Alicante, n.1977)
“Busto de cêntimos”, 2007 
Escultura em moedas de cêntimo soldadas 
56x44cm

Sculpture in welded cent coins

€3.800 – 4.200

15
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9
João Figueiredo (n.1970)

“Trinity” - Série Lilliput 
Acrílico sobre tela colado em platex 

17x23cm

Acrylic on canvas glued on platex

€600 - 800

10
Armando Alves (n.1935)

Sem Título, Paisagem 
Óleo sobre tela 

Assinado 
32x47cm

Proveniência: Galeria São 
Mamede

Oil on canvas 
Signed

€1.900 - 2.200

17

11
Manuel Caeiro (n.1975)
“Na despensa” 
Óleo sobre tela de linho 
Assinado e datado 02.2001 
140x125cm

Oil on linnen canvas 
Signed and dated 02.2001

€3.000 - 4.000
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12
Jason Berger (EUA, n.1924)
“Tulips” 
Óleo sobre tela 
Assinado 
77x60.5cm

Oil on canvas 
Signed

€1.000 - 1.500

19

13
Tomy Ceballos (Murcia, n.1959)
“El jarrón de Carmen” 
C-Print, Edição de 50, 1992 
94x74cm 

C-Print, Edition of 50, 1992

€1.000 - 1.500
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15
Paulo Neves (n.1959)
Sem Título 
Escultura em bronze patinado (6/6) 
Assinada 
Alt.:30cm

Patinated bronze sculpture 
Signed

€150 - 200

14
Rogério Timóteo (n.1967)
Sem Título 
Escultura em mármore 
branco e metal pintado 
Alt.:46cm

White marble and painted 
metal sculpture

€450 - 550

16
Cristina Ataíde (n.1951)
Sem Título 
Escultura em mármore, P.A (2/5) 
Assinada 
Alt.:38cm

Marble sculpture, P.A (2/5) 
Signed

€250 - 350

21

17
Vitor Ribeiro (n.1957)
Sem Título 
Escultura em brecha de Santo António 
Assinada e datada 05 
63x17x1.54cm

Stone sculpture 
Signed and dated 05

€800 - 1.200



22

18
Ricardo González Garcia (Santander, n.1976)
“Lavadora” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1995/96 
116x89cm

Oil on wood 
Signed and dated 1995/96

€15.000 – 18.000

19
Miguel Vivo (Murcia, n.1970)

“Albert memorial, Hyde Park” 
Óleo, acrílico e lápis sobre madeira 

Assinado e datado 2003 
131x82.5cm

Oil, acrylix and pencil on wood 
Signed and dated 2003

€2.500 – 3.500

23
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20
Jon Unceta (Espanha, XX)
“Tres de Bastos” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 2003 
90x55cm

Oil on wood 
Signed and dated 2003

€1.800 – 2.200

25

21
Raúl Perez (n.1944)
“Paisagem com casario” 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 2000 
18.5x14cm

Pencil drawing on paper 
Signed and dated 2000

€600 - 800
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22
Cruzeiro Seixas (n.1920)
Sem Título 
Desenho a lápis e tinta da china 
Assinado e datado 1946 
28x20cm

Pencil and nankin drawing 
Signed and dated 1946

€1.500 - 1.800

23
Cruzeiro Seixas (n.1920)

Sem Título 
Técnica mista sobre papel (1996) 

Assinado 
22x15cm

Mixed media on paper (1996) 
Signed

€2.000 - 3.000

27

24
Cruzeiro Seixas (n. 1920)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 1947 
19.5x14.5cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 1947

2.000 - 3.000
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25
Jorge Lancinha (n.1975)
“Crossing” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 11 de 2004 
90x85cm

Oil on canvas 
Signed and dated 11 of 2004

€600 - 800

29

26
Ricardo Pistola (n.1980)
“Extensão” 
Acrílico sobre tela 
Assinado 
120x140cm

Acrylic on canvas 
Signed

€2.800 - 3.200
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27
Samuel Salcedo (Barcelona, n.1975)
“Upside Down II” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 02 
Diam.:60cm

Oil on wood 
Signed and dated 02

€1.500 – 1.800

31

28
Paulo Damião (n.1975)
Sem Título 
Acrílico e óleo sobre tela 
Assinado e datado 2004 
30x24cm

Acrylic and oil on canvas 
Signed and dated 2004

€200 - 300

29
Paulo Damião (n.1975)
Sem Título 
Acrílico e óleo sobre tela 
Assinado e datado 2004 
30x24cm

Acrylic and oil on canvas 
Signed and dated 2004

€250 - 300
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30
Noronha da Costa (n.1942)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado 
80x100cm

Oil on canvas 
Signed

€4.000 - 6.000

31
Jacinto Luis (n.1945)

“Ericeira” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 87 
39x47cm

Oil on canvas 
Signed and dated 87

€600 - 800

33

32
Gracinda Candeias (n.1947)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 89 
130x162cm

Oil on canvas 
Signed and dated 89

€2.000 - 3.000
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33
Alberto Chissano (1934-1974)
“Cristo” 
Escultura em madeira 
Assinada e datada 74 
Alt.:90cm

Wood Sculpture 
Signed and dated 74

€1.500 - 1.800

35

34
Roberto Chichorro (n.1941)
“Venda de flores, musicada em sonho” 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 05 
81x60cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 05

€3.800 - 4.200

35
Roberto Chichorro (n.1941)

“Namoro com beija-flor” 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 05 
30x24cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 05

€2.000 - 3.000
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36
Eustáquio Segrelles (Valencia, n.1936)
“Playa de las termas” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2000 
39x55cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2000

€3.000 - 4.000

37
Alfredo Sanchis Cortes (Valência, n.1933)
“Marinha com figuras” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
18x27cm

Watercolor on paper 
Signed

€400 - 600

38
Alfredo Sanchis Cortes (Valência, n.1933)
“Praia com figuras” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
18x27cm

Watercolor on paper 
Signed

€400 - 600

37

39
Sérgio Telles (Brasil, n.1936)

“Ouro Preto” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1993 
22x27cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1993

€2.000 - 3.000

40
Sérgio Telles (Brasil, n.1936)
“Gentes e barcos da póvoa” 

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1992 

30x40cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1992

€2.000 - 3.000
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41
Francisco Ariztia (n.1943) 
“Adoração dos falsos ídolos” 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 05 
65x110cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 05

€2.000 - 2.500

42
Mário Vinte e Um (Brasil, n.1948)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2004 
40x60cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€800 - 1.200

39

43
Paulo Ossião (n.1952)
“Meninas” 
Técnica mista sobre papel entre placas de 
acrílico 
Assinada e datada 2004 
35x5x45cm

Mixed media on paper between acrylic 
plates 
Signed and dated 2004

€850 - 900
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44
Filippo de Pisis (Itália, 1896-1956)
“Vista de rua com figuras” 
Óleo sobre platex 
Assinado 
36x43cm

Oil on platex 
Signed

€3.000 - 4.000

41

45
Ismael de la Serna (Granada, 1898-1968)
“Casario” 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 28 
38x47cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 28

€2.800 - 3.200
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46
Luis Seoane (Argentina, 1910-1979)
Natureza Morta 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 60 
39x49cm

Oil on canvas 
Signed and dated 60

€3.000 - 4.000

43

47
Victor Manuel Garcia (Cuba, 1897-1969)
Natureza Morta 
Técnica mista sobre platex 
Assinada e datada 47 
63.5x42.5cm

Mixed media on platex 
Signed and dated 47

€7.000 - 9.000
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48
Fernando Gaspar (n.1966)
“Casario” 
Técnica mista sobre tela colada em platex 
Assinada e datada 2004 
46x38cm

Mixed media on canvas glued on platex 
Signed and dated 2004

€200 - 300

49
José Estelles (Valencia, n.1930)

“Arrozal al anochecer” 
Aguarela sobre papel 

Assinada 
52x75cm

Watercolor on paper 
Signed

€1.500 - 1.800

45

50
Fabrízio Matos (n.1975)
“Vesuvio” 
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 2006 
110x130cm

Mixed media on canvas 
Signed and dated 2006

€2.500 - 3.000 

51
Ginés Vicente (Espanha, XX)

Sem Título 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 96 
81x100cm

Oil on canvas 
Signed and dated 96

€300 – 400
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52
Marta Sánchez Luengo (Espanha, n.1972)
 “Conversaciones I/II/III” 
Escultura em resina epóxi, ferro e madeira 
36x18cm

Epoxi resin, iron and wood sculpture

€2.200 – 2.800

53
Rosa Carvalho (n.1952)

Sem Título 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 89 
100x95cm

Oil on canvas 
Signed and dated 89

€1.000 - 1.500

47

54
Sei Koyanagui (Japão, 1896-1948)
Jarra com flores 
Óleo sobre tela 
Assinado 
73x60cm

Oil on canvas 
Signed

€3.500 - 4.500
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55
Manuel Figueira (n.1960)

Sem Título 
Guache sobre papel 

Assinado e datado 97 
25x22.5cm

Gouache on paper 
Signed and dated 97

€300 - 400

56
Noronha da Costa (n.1942)

“Figuras” 
Óleo sobre tela 

Assinado 
50x40cm

Oil on canvas 
Signed

€3.000 - 4.000

49

57
Roberto Chichorro (n.1941)
Estudo para noite azul de lua cheia 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2004 
81x60cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004

€3.800 - 4.200

58
Roberto Chichorro (n.1941)

“Noiva com espelho e fato azul” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 04 
55x38cm

Oil on canvas 
Signed and dated 04

€1.500 - 2.000 
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59
António Carmo (n.1949)
“Ceifeira” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1991 
33.5x46cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1991

€250 - 350

60
Oliveira Tavares (n.1961)

Sem Título 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2004 
81x65cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004

€1.000 - 1.500

51

61
Jason Berger (EUA, n.1924)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 90 
142x100cm

Oil on canvas 
Signed and dated 90

€1.000 - 1.500
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62
Samuel Raymond Dumas (XX)
“Paisagem” 
Placa em mármore e liós 
Assinada e datada, Lagos 2002 
30.5x30.5cm

Marble and lios plaque 
Signed and dated, Lagos 2002

€200 - 300

64
Antonio Martínez Torres (Murcia, XX)
Sem Título, 1997 
Escultura em madeira e ferro 
Assinada  
Alt.: 70cm

Wood and iron sculpture 
Signed

€350 – 450

63
João Cutileiro (n.1937)
“Nú Feminino” 
Placa em mármore (25/25) 
Assinada e datada MCLXC III 
30.5x30.5cm

Marble plaque (25/25) 
Signed and dated MCLXC III

€200 - 300

53

65
João Cutileiro (n.1937)
Sem Título 
Escultura em pedra e bronze (2/7) 
Assinada 
47x23.5cm

Stone and bronze sculpture (2/7) 
Signed

€800 - 1.200
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66
Nuno Santiago (n.1956)
Sem Título 
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 2004 
60x41cm

Proveniência: Galeria São Mamede

Mixed media on canvas 
Signed and dated 2004

€600 - 900

55

67
João Figueiredo (n.1970)
“Mirror Limbs” - Série retratos da memória 
Técnica mista sobre madeira 
Assinada e datada 2005 
60x83cm

Mixed media on wood 
Signed and dated 2005

€1.500 - 1.800 
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68
Alfredo López (Castellón, n.1971)
Sem Título 
Óleo sobre madeira 
Assinado e  datado 2000 
60x60cm

Oil on wood 
Signed and dated 2000

€2.000 – 3.000

57

69
Antonio Mateus Prieto (Barcelona, n.1972)
“Figuras” 
Óleo sobre tela 
Assinada e datada 1995 
97x130cm

Oil on wood 
Signed and dated 1995

€1.500 – 1.800
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70
Tom Chambers (EUA, XX)
“Prom Gown” 
C-Print, Edição de 8 
2005 
71x71cm

C-Print, Edition of 8

€2.200 – 2.800 

59

71
Tom Chambers (EUA, XX)
“Prom Gown 2” 
C-Print, Edição de 8 
2007 
71x71cm

C-Print, Edition of 8

€2.200 – 2.800 
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72
Alberto Adsuara (Valência, n.1961)
“Futuro” 
C-Print, Edição única, 2007 
45x30cm

C-Print, Unique Edition, 2007

€500 – 800

61

73
Leni Bell (EUA, n.1950)
“Mi ángel vela por ti”,  
1987 
Escultura em madeira policromada 
26x220x33cm

Polychromed wood sculpture

€3.500 – 4.500
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74
José Baptista Marques (n.1974)
“City View” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2007 
80x100cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2007

€750 - 1.200

75
Guéorgi Kizevalter (Rússia, n.1955)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 87 
30x45cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 87

€2.000 - 3.000

76
Roberto González Fernández (Lugo, n.1948)

“Verificas con mano melancólica” 
Técnica mista sobre papel

Assinada e datada 1985 
109x74cm 

Nota: Carimbo no verso da Galeria Macarrón Sa. 

Mixed media on paper
Signed and dated 1985

€6.000 – 8.000

63
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77
Rafael Muyor (Madrid, n.1943)
“Saneamiento” 
Óleo sobre madeira 
Assinado, 2004 
Diam.: 80cm

Oil on wood 
Signed, 2004

€3.000 – 4.000

65

78
Samuel Salcedo 
(Barcelona, n.1975)
“Air”, 2008 
Escultura em madeira e 
resina poliéster 
71x60cm

Wood and polyester resin 
sculpture

€8.000 - 9.000
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79
Joan Mora (Barcelona n.1944)
“Huevera” 
Escultura em pedra sénia 
Assinada e datada 1996 
31x31x7cm

Senia stone sculpture 
Signed and dated 1996

€18.000 – 22.000

67

80
Daniel Blaufuks (n.1963)
“London Diaries” 
Fujichrome/Polaroid (1/3) 
100x100cm
Fujichrome/Polaroid (1/3)
€3.000 - 5.000
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81
Jesús Herrera (Alicante, n.1976)
“El llanto ignoto” (Transitos), 2002 
Óleo e folha de ouro sobre madeira 
130x89cm

Oil and gold leaf on wood

€4.000 – 6.000

69

82
Jason Cresswell (Inglaterra, n.1976)
 “The Ramlet El-Baida Street Virgin”. 2007 
Escultura a óleo e folha de ouro sobre 
acrílico e madeira  
195x114cm

Oil and gold leaf on acrylic and wood

€4.000 – 6.000
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83
Gerard Más (Gerona, n.1976)
“Dama del Llengot”, 2007 
Escultura em resina policromada 
com óleo (3/3) 
Assinada e datada 08  
44.5x38x21cm

Polychromed resin sculpture with oil

€3.000 – 4.000

84
Gerard Más (Gerona, n.1976)
“Dama del Chupa-chup”, 2007 
Escultura em resina policromada 
com óleo (1/3) 
Assinada e datada 08 
44x38x23cm

Polychromed resin sculpture with oil

€3.000 – 4.000

71

85
Manuel Páez Alvarez (Valencia, n.1976)
“Apolo envanecido” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado “Valencia, Octubre 2004” 
190x180cm

Nota: Carimbo da Exposição Galeria Val i 30, 2005

Oil on canvas 
Signed and dated “Valencia, Octubre 2004”

€10.000 – 15.000
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86
Jorge Molder (n.1947)
Portfólio da série “Secret Agent” 
Livro (1/15) e três fotografias (Brometo de Prata) 
Livro assinado e datado 1991 
Livro: 45x35cm 
Fotografia: 26x26cm

Book (1/15) and three photographs (Silver bromide) 
Book signed and dated 1991

€2.500 - 3.500
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87
Cristina Iglesias (San Sebastián, n.1956)
Sem Título 
Acrílico sobre papel 
50x44cm

Proveniência: Galeria Luis Serpa 

Acrylic on paper

€6.000 - 7.500

75

88
Richard Serra (EUA, n.1939)
Sem Título 
Litografia a negro (22/36) 
Assinada e datada 96 
84x106cm

Litography (22/36) 
Signed and dated 96

€5.000-7.500
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90
José Maria Sicilia (Madrid, n.1954)
“En Flor IV” (2000) 
Técnica mista sobre papel japonês 
Assinada e datada 01 
100x100cm

Mixed media on japanese paper 
Signed and dated 01

€6.500 - 8.500

77

89
José Maria Sicilia (Madrid, n.1954)
“En Flor VI” (2000) 
Técnica mista sobre papel japonês 
Assinado e datado 01 
100x100cm

Mixed media on japanese paper 
Signed and dated 01

€6.500 - 8.500
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91
Chao Chen Huang (Taiwan, n.1974)

“Onde estaremos” 
Óleo sobre tela 

Assinada e datada 2009/10 
200x200cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2009/10

€7.000 – 9.000

79



80

92
Júlio Resende (1917-2011) 
Paisagem com figuras 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 64 
61x180cm

Oil on wood 
Signed and dated 64

€60.000 - 80.000

81



82

93
Mário Cesariny (1923-2006) 
Sem Título 
Óleo sobre platex 
Assinado 
36x50cm

Inscrição no verso: “Nada do acaso me 
move sem razão, a existência da mesma 
não me deixa vaguear no vazio porque eu 
tenho sentido e direcção.”

Oil on platex 
Signed

€17.500 - 22.500

94
Manuel Cargaleiro (n.1927)

“Le Jardin inachevé” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1990 
74x60cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1990

€22.000 - 30.000

83



84

95
Sónia Delaunay (1885-1979)
Figura Feminina 
Pastel sobre papel 
Assinado e datado 26 
30x25cm

Pastel on paper 
Signed and dated 26

€7.500 - 12.500

85

96
Almada Negreiros (1893-1970) 
Figurino 
Aguarela sobre papel 
Não assinada 
32x21cm

Figurou na exposição  do 1º centenário do nascimento 
de Almada Negreiros, no centro cultural de Belém, 93.

Ex. Colecção Jorge de Brito

Watercolor on paper 
Not signed

€5.000 - 8.000
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97
José Escada (1934-1980)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 77 
20x33cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 77

€800 - 1.200

87

98
Júlio Resende (1917-2011) 
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada 
32x21cm

Nota: Estudo para painel cerâmico sobre tijolo. 
Apontamento de cor de um desenho 
executado em tamanho natural.

Mixed media on paper 
Signed

€6.000 - 8.000



88

99
Luis Nobre (n.1971)
Sem Título 
Grafite, aguarela e tinta permanente sobre papel 
Assinada e datada 2011 
123x99cm

Grafite, watercolor, and permanent ink on paper 
Signed and dated 2011

€1.200 - 1.500

89

100
Baltazar Torres (n.1961)
Sem Título 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2004/2005 
150x150cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004/2005

€3.500 - 5.000
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101
Gaetan de Oliveira (n.1947)
“Improvisos para a anunciação” 
Díptico 
Desenho a carvão e têmpera 
acrílica sobre papel 
Assinado e datado 82 
86x61cm (cada elemento)

Proveniência: Colecção Serpa

Charcoal and acrylic tempera 
drawing on paper 
Signed and dated 82

€10.000 - 15.000 



92 93

102
Eugenio Merino (Madrid, n.1975)
“Broken Dreams (Damien Hirst)”, 2009 
Escultura em silicone, pigmentos, 
cabelo e faca 
139x60x60cm

Silicone, pigments, hair and knife 
sculpture

€20.000 – 30.000



94

103
Joel-Peter Witkin (EUA, n.1939)
 “A Day in the Country” 
Berlim, 1998 
Brometo, gelatina e sais de prata, (5/12) 
72x75cm

Nota: Carimbo da Exposição Galeria 
Baudoin Lebon, Paris, 1998 
Catalogue Raisonné

Bromide, gelatin and silver salts, (5/12)

€ 9.000 – 12.000

104
Pedro Cabrita Reis (n.1956)

Sem Título 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 97 
172.5x135cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 97

€15.000 - 20.000

95



96

105
Ralph Gibson (EUA, n.1939)
“Leda” – da série Days at Sea 

Iris-print, (8/300), 1974 
87x120cm

Iris-print, (8/300), 1974

€4.000 – 6.000

97



98

106
José Manuel Broto (Zaragoza, n.1949)
Sem Título 
Técnica mista sobre tela  - 8 peças 
Assinada, 1994 
364x728cm

Mixed media on canvas - 8 pieces 
Signed, 1994
€40.000 – 60.000

99



100

107
Pedro Calapez (n.1953)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 94 
57x76cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 94

€1.000 - 1.500

101

108
Ângelo de Sousa (1938-2011)
Sem Título 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado Outubro de 1993 
120x100cm

Acrylic on canvas  
Signed and dated October 1993

€15.000 - 18.000



102

109
Albuquerque Mendes (n.1953)
“Caricias” 
Acrílico e colagem sobre tela 
Assinado e datado 1991, Porto 
35x27cm

Acrylic and collage on canvas 
Signed and dated 1991, Porto

€800 - 1.200

103

110
João Vieira (1934-2009)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado 
92.5x73cm

Oil on canvas 
Signed

€10.000 - 15.000



104

111
Rico Sequeira (n.1954)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinado e datado 84 
25x18cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 84

€300 - 500

112
Rico Sequeira (n.1954)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinado e datado 84 
25x18cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 84

€300 - 500

113
Rico Sequeira (n.1954)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinado e datado 84 
25x18cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 84

€300 - 500

105

114
Pedro Calapez (n.1953)
Sem Título 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 95 
36x51cm

Pencil drawing on paper 
Signed and dated 95

€400 - 600
115

Mário Cesariny (1923-2006)
Sem Título 

Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 2002 

30x12cm

Oil on wood 
Signed and dated 2002

€1.500 - 2.000

116
Susana Neves (n.1969)
“A alface vestida de prata” 
10 Desenhos a tinta da china sobre papel 
(Emoldurados em conjunto) 
Assinado e datado 2007 
29x149cm

Ten nankin drawings (framed together) 
Signed and dated 2007

€650 - 950



106

117
Daniel Sueiras (EUA, n.1976)
“Estudo para uma paisagem VI” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 2001 
100x121cm

Oil on wood 
Signed and dated 2001

€2.500 – 3.500

118
Ricardo González Garcia (Santander n.1976)

 “Ventana de noche” Piso anterior (Reinosa) 
Óleo sobre madeira  

Assinado e datado 1995-97-2000 
236x198cm

Oil on wood 
Signed and dated 1995-97-2000

€30.000 – 40.000

107



108

119
Mariano Sánchez (Murcia, n.1967)
“La ciudad adiada” 
Fotografia colorida à mão colada em madeira 
Assinada e datada 2002 
80x80cm

Photograph colored by hand and glued on wood 
Signed and dated 2002

€1.500 – 1.800

109

120
David Hockney (Inglaterra, n.1937)
“Mo with five leaves” 
Gravura a negro 
Prova não numerada de edição de 75 
Assinada com dedicatória “For Jean with love from David + Mo” 
90x70cm

Engraving 
With inscription 
Proof not numered from edition of 75 
Signed with inscription “For jean with love from David + Mo”

€5.000 – 7.000



110

121
Joaquim Rodrigo (1912-1997)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel, pintado frente 
e verso 
Autenticado por Sofia Apela 
15x24cm

Mixed media on paper, painted front and 
back

€1.500 - 2.000

111

122
Nadir Afonso (n.1920)
Estudo para a obra “Os Degradados” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 51-63 
83x120cm

Oil on canvas 
Signed and dated 51-63

€25.000 - 35.000



112

123
Vieira da Silva (1908-1992) 

“Blanc Jeune” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1960 
35x27cm

Nota: Vieira da Silva, Catalogue 
Raisonné, pág.332, Ill.1658. 

Exposições: Galeria Nasoni 1992 Porto-
Lisboa (cat ill. nº25)

Oil on canvas 
Signed and dated 1960

€50.000 - 75.000

113



114 115

124
Arpad Szenes (1897-1985)

“Les transversale” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1964 
140x70cm

Catalogue raisonné: Des dessins et des 
peintures/Chiara Calzeta Jaeger, Vol II, 

Pág.570. 
Exposições: Galeria Nasoni-Porto. 

Casa de Serralves 1989-Porto, ill.p. 455. 
Budapest, torténiti Múzeum 1994, ill.nº40. 

Ex. colecção Galeria Nasoni

Oil on canvas 
Signed and dated 1964

€80.000 - 120.000
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125
Júlio dos Reis Pereira (1902-1983)

Sem Título 
Desenho a tinta da china sobre papel 

Assinado e datado 75 
43x30cm

Nankin on paper 
Signed and dated 75

€500 - 800

126
José de Lemos (1910-1995)

Sem Título 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 84 
23x29cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 84

€500 - 750 

117

127
XANA (n.1959)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
49x69cm

Oil on canvas

€3.000 - 4.000



118

128
Augusto Barros (1929-1998) 

Sem Título 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 1972/73 
38x28cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 1972/73

€800 - 1.200

129
Regina Chulam (Brasil, n.1950)

“Montemor o Novo” 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 81 
33x50cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 81

€400 - 600

119

130
Álvaro Lapa (1939-2006)
Sem título 
Lápis de cera sobre papel 
16x20cm

Nota: Catálogo da Exposição Álvaro Lapa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1968, 
com o número 22

Crayons on paper

€1.500 - 2.000



120

131
Jorge Molder (n.1947)
Sem título 
Prova de gelatina e sais de prata  
Assinada e datada 1986 
33x21cm

Gelatin and silver salts proof 
Signed and dated 1986

€2.000 - 3.000

121

132
Jorge Martins (n.1940)
Sem título 
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 81 
33x50cm

Charcoal on paper 
Signed and dated 81

€1.000 - 2.000



122

133
Graça Sarsfield (n.1949)
“Apego I” 
C-Print, Edição 3/3 
Assinada e datada 1999 
35x35cm

Proveniência: Galeria Luís Serpa

C-Print, Edition 3/3 
Signed and dated 1999

€300 - 500

135
Ana Hatherley (n.1929)

Sem título 
Técnica mista sobre papel 

Assinado e datado 96 
12.5x20cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 96

€1.000 - 1.500

134
Graça Sarsfield (n.1949)
Graça Sarsfield  
“Desapego I” 
C-Print, Edição 2/3 
Assinada e datada 1999 
35x35cm

Proveniência: Galeria Luís Serpa

C-Print, Edition 2/3 
Signed and dated 1999

€300 - 500

123

136
Maria José Oliveira (n.1943)
“Invisíveis correntes” 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 2005 
91x68cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 2005

€1.500 - 2.500



124

137
Ana Marchand (n.1947)
Sem Título 
Guache sobre papel 
12.5x17cm

Gouache on paper

€400 - 600

138
Teresa Lacerda (n.1947)
Sem título 
Técnica mista sobre cartão colada 
em tela, em caixa de acrílico 
Assinada e datada 2010 
102x102cm

Mixed media on cardboard glued on 
canvas, framed in an acrylic box 
Signed and dated 2010

€2.000 - 2.500

125

139
Manuel Caeiro (n.1975)
“Just Rebuilding” 
Acrílico sobre tela 
100x90cm

Acrylic on canvas

€2.000 - 3.000



126

140
Justino Alves (n.1940)
Sem Título 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 84 
26.5x22cm

Watercolor on paper 
Signed and dated 84

€800 - 1.200

127

141
Francis Smith (1881-1961)
Vista de aldeia com carroça, Igreja e figuras 
Técnica mista (aguarela, guache e lápis), sobre papel 
Assinada.
Carimbo Kermesse aux Etoiles 1954. 
31x24cm

Mixed media on paper (Watercolor, gouache and pencil) 
Signed and dated Kermesse aux Etoiles 1954

€4.600 - 5.400



128

142
Robert Wilson (EUA, n.1941)
“Alice” 
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 94 
53x74cm

Charcoal on paper 
Signed and dated 94

€6.500 - 8.500

129

143
Leonel Moura (n.1948)
“Amália” 
Impressão digital sobre tela 
Assinada e datada 1987/90 
81.5x60cm

Digital print on canvas 
Signed and dated 1987/90

€1.500 - 2.000



130

144
João Andrade (n.1972)

Sem Título 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2008 
160x132cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2008

€600 - 900

145
Ricardo Pistola (n.1980) 
“Posicionamento” 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2006 
80x100cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2006

€1.500 - 1.800

131

146
José D’Apice (Brasil, n.1949)
Sem Título 
Nanquim sobre papel 
Assinado e datado 96 
(Triptíco emoldurado em conjunto) 
27.5x58.5cm

Nanquim on paper 
Signed and dated 96

€800 - 1.000



132

147
José António Cameira (n.1950)

“Federico Garcia Lorca” 
Composição sobre fotografia de Robert Capa 

Óleo e tinta da China sobre tela 
Assinado e datado 2010 

120x114cm

Composition over a Robert Capa photograph 
Oil and nankin on canvas 

Signed and dated 2010

€600 - 800

148
José de Brito (1885-1946)
Sem Título 
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 95 
100x70cm

Mixed media on canvas 
Signed and dated 95

€700 - 900

133

149
Mónica Capucho (n.1971)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2007 
100x100cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2007

€900 - 1.200



134

150
Gervásio (n.1968)
Sem Título 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 05 
40x40cm

Proveniência: Galeria São Mamede

Acrylic on canvas 
Signed and dated 05

€400 - 600

151
Alexandra Mesquita (n.1969)

“Coração estilhaçado” 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 2007 
43x43cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 2007

€600 - 800

152
Gervásio (n.1968)
Sem Título 
Técnica mista sobre tela 
Assinado e datado 2005 
130x162cm

Proveniência: Galeria São Mamede

Mixed media on canvas 
Signed and dated 2005

€1.800 - 2.200

135

153
Moisés Duarte (XX)

“Tensão” 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 04 
40x40cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 04

€200 - 300

154
Manuel Figueira (n.1960)
Sem Título 
Guache sobre papel 
Assinado e datado 97 
25x22.5cm

Gouache on paper 
Signed and dated 97

€300 - 400



136

155
Rui Carvalho (n.1964)
Sem Título 
Tinta da china sobre papel 
Datado 2005 
27x17.5cm

Nankin on paper 
Dated 2005

€300 - 400

156
José Ricketts (Perú, n.1950)
Sem Título 
Óleo sobre madeira 
Assinada e datada 2004 
75x75cm

Proveniência: Galeria São Mamede

Oil on wood 
Signed and dated 2004

€300 - 400

157
João Moreira (XX)

Sem Título 
Técnica mista sobre papel 

Assinada 
21x27cm

Mixed media on paper 
Signed

€150 - 200

137

158
Guilherme Parente (n.1940)

Sem Título 
Óleo sobre tela 

Assinado 
24x19cm

Oil on canvas 
Signed

€800 - 1.200

159
Oliveira Tavares (n.1961)
Sem Título 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2001 
97x146cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2001

€1.500 - 2.000



138

160
Jaime Silva (n.1954)
Sem Título 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 29.4.97 
32x44cm

Watercolor on paper 
Signed and dated 29.4.97

€400 - 600

161
Eurico Gonçalves (n.1932)
Sem Título 
Desenho a caneta sobre papel 
Assinado e datado 58 
27x20.5cm

Pen on paper drawing 
Signed and dated 58

€250 - 350

162
Carlos Eurico da Costa (1928-1998) 
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada  
19x12.5cm

Mixed media on paper  
Signed

€400 - 600

139

163
Pedro Charters d’ Azevedo (n.1946)

Sem Título 
Acrílico sobre tela 

Assinada  
100x100cm

Acrylic on canvas 
Signed

€1.000 - 1.500

164
Pedro Charters d’ Azevedo (n.1946)

Sem Título 
Acrílico sobre tela 

Assinado 
100x100cm

Acrylic on canvas 
Signed

€1.000 - 1.500



140

165
Susana Neves (n.1969)
“O vagabundo desdobrável” 
Tinta da china, guache e 
aguarela sobre papel 
Assinado e datado 2006 
70x100cm

Nankin, gouache and 
watercolor on paper 
Signed and dated 2006

€800 - 1.200

166
João Vaz de Carvalho (n.1958)

Sem Título 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2004 
97x147cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004

€1.500 - 2.000

141

167
Inês Pessanha (n.1980)

“Sem Título 2” 
Desenho a grafite, lápis de cor, marcador 

preto, tinta da china e etiquetas sobre 
papel 

Assinado e datado 06 
136x100cm

Graphite, color pencil, black marker,nankin 
and labels on paper  

Signed and dated 06

€1.200 - 1.800

168
Gervásio (n.1968)
Sem Título 
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 05 
40x40cm

Proveniência: Galeria São Mamede

Acrylic on canvas 
Signed and dated 05

€400 - 600



142

169
Luis Geraldes (n.1957)
“Show me the way” (Fragmentos) 
Óleo sobre tela 
Assinado e datdo 2004 
91x71cm

Nota: “Fragmentos” em Junho 2005

Oil on canvas 
Signed and dated 2004

€600 - 900

170
Klaus Zylla (Alemanha, n.1953)
“Corpo e Alma III” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 02 
41x33cm

Oil on canvas 
Signed and dated 02

€600 - 900

171
Constantino Grandío 

(Lugo, 1925-1977)
Sem Título 

Óleo sobre tela 
Assinado 

90x110cm

Oil on canvas 
Signed

€4.000 - 5.000

143

172
Vladimir Velickovic 

(Sérvia, n.1935)
Sem Título 

Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 1999 

102.5x65cm

Proveniência: Galeria 
António Prates

Mixed media on paper 
Signed and dated 1999

€5.500 - 6.500



144

173
José Lourenço (n.1975)

Sem Título 
Acrílico sobre papel 

Assinado e datado 2003 
50x70cm

Acrylic on paper 
Signed and dated 2003

€800 - 1.000

174
Vanda Vilela (n.1968)

“Treescapes (map)” 
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2004 
130x130cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004

€1.500 - 1.800

145

175 
Naguib Elias Abdula (Moçambique, n. 1955)

Sem Título 
Técnica mista sobre tela 

90x58cm

Mixed media on canvas

€1.200 - 1.800

176
Ana Cintra (n.1983)

Sem Título 21 
Ecoline, pastel e tinta da china sobre papel 

Assinado e datado 06 
20x27cm

Ecoline, pastel and nankin on paper 
Signed and dated 06

€200 - 300



146

177
Gonzalez Bravo (Badajoz, n.1944)
Sem Título 
Óleo sobre papel colado em cartão 
Assinado 
32x23cm

Oil on paper glued on cardboard 
Signed

€800 - 1.200

178
Gonzalez Bravo (Badajoz, n.1944)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2003 
46x38cm

Proveniência: Galeria  São Mamede

Oil on canvas 
Signed and dated 2003

€1.500 - 2.000

179
Thomaz de Mello, Tom (1906-1990)
Série “Barros” 
Técnica mista sobre papel 
Assinado 
21x16cm

Mixed media on paper 
Signed

€800 - 1000

147

180
Josep Riera y Aragó (Barcelona, n.1954)

Técnica mista sobre tábua de madeira 
Assinada 
68x26cm

Mixed media on wooden board 
Signed 

€2.800 - 3.200



148

Grande colecção de esculturas em madeira e outros 
materiais, pintadas à mão por Thomáz de Mello.
Encomenda da Sociedade de Propaganda Nacional, foram 
redesenhadas para satisfazer necessidades económicas ou o 
gosto da época. A temática é predominantemente nacionalista 
e integra representações de várias figuras populares.
A colecção é constituída por esculturas de diversas dimensões 
e algumas com finalidades distintas. Algumas encontram-se 
marcadas na base com o carimbo do artista, nº de série e 
identificação das instituições que as encomendaram.

Large collection of sculpture hand painted by Thomáz de Mello. 
Wood and other materials.
Ordered by the Society of National Propaganda, these 
sculptures were redesigned to meet economic needs and  
the taste of the time. The theme is predominantly nationalist 
and includes representations of several popular figures. 
The collection consists of sculptures of various sizes and some 
with disctinct purposes. Some are marked on the base with 
the stamp of the artist, serial number and identification of 
institutions that orderded them.

149

181
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
“Casal de ceifeiros” 
Par de esculturas raras pela sua dimensão 
Em madeira torneada e recortada 
Não Marcadas 
Alt.: 54cm

Pair of rare sculptures due to their size 
In lathed wood 
No marks

€1.000 - 1.500



150

182
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
Conjunto de nove esculturas invulgares, 
composto por: 
•Par de figuras femininas/ frasco de 
perfume; 
•Par de “Meninos do coro” 
•“Anjo com sineta” 
•Figura feminina/ candeeiro 
•Trofeu de futebolista 
•Miniatura de sevilhana  
Em madeira torneada e recortada e 
outros materiais 
Algumas marcadas na base 
Alt. Max.: 25cm

Set of nine rare sculptures 
In lathed wood and other materials 
Some marked on the base

€500 - 600

184
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
Conjunto de quarenta e nove esculturas realizadas 
nos anos 40, provavelmente por ocasião da 
exposição “O Bom Português” 
Em madeira torneada e recortada e outros materiais
Algumas marcadas na base
Alt. Max.: 36cm

Set of sixteen sculptures made in the 60´s
In lathed wood
Some with marks on the base

€500 - 600

151

183
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)

“A banda” 
Conjunto de nove esculturas  

Em madeira torneada e recortada 
e outros materiais 

Não marcadas 
Alt. Max.: 10cm

Set of nine sculptures 
In lathed wood and other materials 

No marks

€500 - 600



152

185
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
Conjunto de dezasseis esculturas 
realizadas nos anos 60 
Distinguem-se das restantes por 
terem sido feitas apenas com 
elementos torneados. 
Em madeira torneada 
Algumas marcadas na base 
Alt. Max.: 21cm

Set of sixteen sculptures made in 
the 60´s 
In lathed wood 
Some with marks on the base

€1.500 - 2.000

188
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
Conjunto de vinte cinco esculturas  
Em madeira torneada e recortada 
e outros materiais 
Não marcadas 
Alt. Max.: 11,5cm

Set of twenty five sculptures 
In lathed wood and other materials 
No marks

€1.250 - 1.600

187
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)
Conjunto de quinze esculturas  
Em madeira torneada e recortada 
e outros materiais 
Não marcadas 
Alt. Max.: 10cm

Set of fifteen sculptures 
In lathed  wood and other materials 
No marks

€750 - 1.400

153

186
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)

Conjunto de dezanove esculturas  
Em madeira torneada e recortada e outros 

materiais 
Algumas marcadas na base 

Alt. Max.: 14,5cm

Set of nineteen sculptures 
In lathed wood and other materials 

Some marked on the base

€1.000 - 1.500

189
Thomáz de Mello, Tom (1906 - 1990)

Conjunto de vinte e duas esculturas  
Em madeira torneada e recortada e outros 

materiais 
Algumas marcadas na base 

Alt. Max.: 20cm

Set of twenty two sulptures 
In lathed  wood and other materials 

Some with marks on the base

€1.000 - 1.500
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190
Rafael Muyor (Madrid, n.1943)
“Série Naturezas Mortas” 
Escultura em bronze patinado 
Peça única 
Assinada e datada 2008 
Diam.: 20cm

Patinated bronze sculpture 
Unique piece 
Signed and dated 2008

€1.000 – 1.200

191
Rafael Muyor (Madrid, n.1943)
“Série Naturezas Mortas” 
Escultura em bronze patinado 
Peça única 
Assinada e datada 2008 
Diam.: 20cm

Patinated bronze sculpture 
Unique piece 
Signed and dated 2008

€1.000 – 1.200

192
Rafael Muyor  (Madrid, n.1943)
“Série Naturezas Mortas” 
Escultura em bronze patinado 
Peça única 
Assinada e datada 2008 
Diam.: 20cm

Patinated bronze sculpture 
Unique piece 
Signed and dated 2008

€1.000 – 1.200

193
Roberto Chichorro (n.1941)
Sem Título 
Escultura em mármore de várias cores e 
bronze (5/8) 
Assinada R.C 
Alt.:29cm 
Base:15cm

Marble and bronze sculpture (5/8) 
Signed R.C

€400 - 600

155

195
Salvador Dali (Figueres 1904-1989)
Homenagem a Newton 
Escultura em bronze com base em 
mármore 
Múltiplo (313/350) 
(Com certificado de autenticidade) 
Alt.:35cm

Bronze sculpture with a marble base 
(With certificate of authenticity)

€3.000 - 3.500

194
Eduardo Arroyo (Madrid, n.1937)
“Caballero”, 1986 
Escultura em ferro e madeira 
58x44cm

Iron and wood sculpture

€5.000 – 8.000
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196
Carlos Aires (Málaga, n.1974)
Sem Título, 2004 
Midget bullfighter of spanish company “El bombero Torero” - Série Happily ever after 
C-Print em papel metálico, montado entre Plexiglas e Dibond. 
Moldura em poliuretano 
Edição de 6 
174x142cm

C-Print on mettalic paper, mounted between plexiglass and Dibond. 
Polyurethane Frame 
Edition of 6

€10.000 – 15.000

157

197
Erró (Islândia, n.1932)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1990 
100x73cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1990

€15.000 - 18.000
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198
Francisco Leiro (Galiza, n.1957)
“Fuego – Fuego”, 1992 
Escultura em madeira policromada 
180x240cm

Polychromed wood sculpture

€50.000 – 80.000

159

199
Zhang Peng (China, n.1981)
“Ning Ning” 
C-Print, (2/8) 2006 
120X120cm

C-Print, (2/8) , 2006

€12.000 – 18.000
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200
Felippe Segall (Brasil, n.1974)

“Ar em rotação” 
Fotografia 
70x35cm

Photograph

€1.200 - 1.500

161

201
Fernando Suarez (Oviedo, n.1966)
“Hombre Hueco”, 2006 
Escultura em ferro, aço e bronze 
80x26cm

Iron, steel and bronze sculpture

€1.500 – 1.800



162

202
José Carlos Casado (Palencia, n.1971)
“Newbody.vo1”, 2004 
C-Print  
100x300cm

C-Print 

€3.000 – 4.000

203
Jon Ander del Arco (Madrid, n.1968)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel, 2002 
150x150cm

Mixed media on paper

€3.000 – 4.000

163

204
Antonio Mateos Prieto (Barcelona, n.1972)
Sem Título 
Lápis e carvão sobre papel 
Assinado e datado 2001 
70x100cm 
€600 – 900

Pencil and charcoal on paper 
Signed and dated 2001

€600 – 900
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205
David Trullo (Madrid, n.1969)
“Food of love” 
C-Print  (1/5) 
Assinado e datado 2007 
Diam.: 64cm

C-Print (1/5) 
Signed and dated 2007

€1.000 – 1.500

206
David Trullo (Madrid, n.1969)
“Food of love” 
C-Print  (1/5) 
Assinado e datado 2007 
Diam.: 64cm

C-Print (1/5) 
Signed and dated 2007

€1.000 – 1.500

207
David Trullo (Madrid, n.1969)
“Food of love” 
C-Print  (1/5) 
Assinado e datado 2007 
Diam.: 64cm

C-Print (1/5) 
Signed and dated 2007

€1.000 – 1.500

208
David Trullo (Madrid, n.1969)
“Food of love” 
C-Print  (1/5) 
Assinado e datado 2007 
Diam.: 64cm

C-Print (1/5) 
Signed and dated 2007

€1.000 – 1.500

209
David Trullo (Madrid, n.1969)
“Food of love” 
C-Print  (1/5) 
Assinado e datado 2007 
Diam.: 64cm

C-Print (1/5) 
Signed and dated 2007

€1.000 – 1.500

165

210
Joel Peter Witkin (EUA,n.1939) 
“The wine Maker” 
Brometo, gelatina e sais de prata
38x38cm

Bromide, gelatin and silver salts
€3.000 - 4.000
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211
Noé Serrano (Córdova, n.1972)
“Funcionario”, 2005 
Escultura em resina póliester 
76x61cm

Polyester resin sculpture

€12.000 – 18.000

167

212
Joan Priego (Barcelona, n.1969)
 “Querubin”, 2009 
Escultura em ferro e madeira policromada 
Alt.: 37cm

Iron and policromed wood sculpture

€1.000 – 1.200

213
Amancio González (León, n.1965)
“Unicornio rana”, 2009 
Escultura em madeira de ulmeiro 
32x34cm

Elm wood sculpture

€1.500 – 1.800
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214
Miquel Barceló (Palma de Maiorca, n.1947)
Sem Título 
Técnica mista sobre papel 
Assinada 
28x30cm

Mixed media on paper 
Signed

€15.000 - 18.000

215 
Rainer Elstermann (Alemanha, n.1965)

“Rubens” 
C-Print, (6/8), 2005 

120x96cm

Lote da capa

C-Print, (6/8), 2005

€4.000 – 6.000

169
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216
Samuel Salcedo (Barcelona, n.1975)
“Toureiro” – série personagens 
Escultura em resina policromada.
Base em madeira. 
Peça única, 2008 
Alt.: 27cm (escultura) 
Dim. Total: 20x20x35cm

Wood and polyester resin sculpture. 
Wooden Base 
Unique piece, 2008”

€1.500 – 2.000 

171

217
Fernando Botero Attrib. (Colômbia, n.1932)
“Trojan Horse” 
Escultura em bronze patinado 
Assinada e numerada 4/6 
57x37cm

Patinated bronze sculpture
Signed and numbered 4/6

€35.000 – 45.000
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218
Juan Ripollés (Castellón, n.1932)
“Chico Sol” 
Escultura em fibra de vidro 
Múltiplo, XXIII/XXXIII 
Assinada 
47x40cm

Fiberglass sculpture 
Multiple XXIII/XXXIII

€2.200 - 3.200

219
Alexandra Mesquita (n.1969) 

Sem Título 
Escultura em pasta de modelar pintada e 

pvc 
Alt.:10cm

Modeling clay and painted pvc sculpture

€2.000 - 2.500

173

220
Marta Sánchez Luengo (Madrid n.1972)
“Burbuja mundo IV”, 2008 
Escultura em resina epóxi, policarbonato e 
acrílico 
50x50x50cm

Epoxy resin, polycarbonate and acrylic 
sculpture

€1.200 – 1.800
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221
Ivan Messac (França, n.1948)
“Le poete polychrome, Martinho de Vila” 
Acrilíco sobre tela 
Assinada e datada 2007 
81x100cm 

Proveniência: Galeria António Prates

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2007

€3.000 - 4.000

175

222
Rui Macedo (n.1975)
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 9.2004 
100x125cm

Oil on canvas 
Signed and dated 9.2004

€900 - 1.200
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223
Antonio Martínez Torres (Espanha, XX)
Sem Título, 2007 
Escultura em madeira e ferro 
83x84x21cm

Wood and steel sculpture

€600 – 800

224
Darío Villalba (San Sebastián, n.1939)

“Futebolista I” 
Técnica mista sobre emulsão fotográfica em tela 

Edição única 
Assinada e datada 97 

160x130

Mixed media on photographic emulsion on canvas 
Unique edition 

Signed and dated 97

€16.000 – 18.000

177



178

225
Joan Priego (Barcelona, n.1969)
“The follower, the illusion of the mass”, 2007 
Escultura em madeira  
160x50x72cm

Wood sculpture

€4.800 – 5.200

179

226
David Morago (Madrid, n.1975)
“IV de copas” 
Técnica mista sobre madeira 
Assinada, 2003 
90x55cm

Mixed media on wood 
Signed (2003)

€1.800 - 2.200
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227
Marc Sijan (EUA, n.1968)
“Folded Legs”, 2007 
Escultura em resina poliéster  
Assinada  
Tamanho natural 
76x58cm

Polyester resin sculpture 
Signed 
Natural Size

€30.000 – 40.000
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229
Noé Serrano (Córdova, n.1972)
“El pequeno dictador”, 2008 
Escultura em resina poliéster 
Comp.: 23cm

Polyester resin sculpture

€1.200 – 1.800

228
Jackie K. Seo (Coreia do Sul, n.1972)

“Old lady with a walking stick”, 2009 
Escultura em silicone, pigmentos, fibra de 

vidro, cabelo e tecidos 
51x60x70cm

Silicone, pigments and fiberglass sculpture 
with hair and fabric

€50.000 – 75.000

183
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230
Thomas Kuebler (EUA, n.1960)

“Clown” 
Escultura em silicone, pigmentos, 

fibra de vidro, cabelo e tecido. 
Assinada e datada 2010 

75x55cm

Silicone pigments and fiberglass 
sculpture with hair and fabric

 Signed and dated 2010

€10.000 – 12.000
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231
Jason Cresswell (Inglaterra, n.1976)
“The Ecstasy of the Battuti Street Virgin”. 
2007 
Escultura a óleo e folha de ouro sobre 
acrílico e madeira  
50x29cm

Oil and gold leaf on acrylic and wood

€1.500 – 1.800

187

232
Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012)
“Sem Titulo” 
Gravura 
45x63cm

Engraving

€1.000 – 1.500

233
Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012)
“Barcelona” 
Gravura sobre cartão canelado (25/45) 
45x63cm

Engraving on corrugated cardboard 
(25/45)

€1.000 – 1.500
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234
António Palolo (1946-2000)
Sem Título 
Serigrafia colorida (210/300) 
Assinada e datada 73 
44x32cm

Serigraphy,  (210/300) 
Signed and dated 73

€250 - 450

235
António Palolo (1946-2000)
Sem Título 
Serigrafia colorida, Prova de Artista (3/5) 
Assinada e datada 73 
44x32cm

Serigraphy, Artist Proof (3/5) 
Signed and dated 73

€250 - 450

236
Manuel Cargaleiro (n.1927)
Sem Título 
Serigrafia, E.A 
Assinada 
19x14cm

Silkscreen, E.A 
Signed

100 - 150

189

237
António Palolo (1946-2000)
Sem Título 
Serigrafia colorida, Prova de Artista (3/5) 
Assinada e datada 73 
32x44cm

Serigraphy, Artist Proof (3/5) 
Signed and dated 73

€300 - 500

238
Gerardo Rueda (1926-1996) 

Sem Título 
Gravura colorida (6/75) 

Assinada 
77x118cm

Engraving (6/75) 
Signed

€600 - 800
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239
Anatole Kransnyanski (Rússia, n.1930)
Sem Título 
Litografia colorida (AP 38-85) 
45x30cm

Litography (AP 38-35)

€350 - 500

240
Isaac Tarkay (Subotica, n.1935)
“Senhoras” 
Litografia colorida (AP 40-85) 
38x50cm

Litography (AP 40-85)

€350 - 500

241
Manuel Cargaleiro (n.1927)

Sem Título 
Serigrafia, XXXVII/L 

Assinada e datada 1981 
18x14cm

Silkscreen, XXXVII/L 
Signed and dated 1981

€100 - 150

191

242
Artur Bual (1926-1999) 
Sem Título 
Serigrafia (186/200) 
Assinada e datada 06 
70x50cm

Silkscreen (186/200) 
Signed and dated 06

€250 - 350

243
Thomaz de Mello (Tom) (1906-1990)
“Xeque Mate” 
Serigrafia colorida 81/300 
Assinada 
65x69cm

Serigraphy (81/300) 
Signed

€300 - 400

244
Miguel Chevalier (México, n.1959) 
“Oro Negro” 
Conjunto de 20 serigrafias sobre pvc 
(25/50) 
24x24cm

Set of twenty silkscreens on pvc (25/50)

€200 - 300
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245
Manuel Cargaleiro (n.1927)
Sem Título 
Serigrafia, XXXVII/L 
Assinada e datada 1981 
18x14cm

Silkscreen, XXXVII/L 
Signed and dated 1981

€100 - 150

246
Helena Almeida (n. 1934)
Sem Título 
Serigrafia colorida, (4/135) 
Assinada e datada 85 
56x47cm

Serigraphy, (4/135) 
Signed and dated 85

€300 - 500

247
Isabel Laginhas (n.1942)
Sem Título 
Serigrafia, P.A, XVII/XXV 
Assinada 
46x37cm

Silkscreen, P.A, XVII/XXV 
Signed

€100 - 150

193

248
Juan Ripollés (Castellón, n.1932)
Sem Título 
Gravura sobre papel artesanal e vidros 
coloridos de murano (4/50) 
101x65cm

Handmade paper and colored glass 
murano engraving (4/50)

€1.500 - 1.800

249
Juan Ripollés (Espanha, n.1932)
Sem Título 
Gravura sobre papel artesanal e vidros 
coloridos de murano (4/50) 
101x65cm

Handmade paper and colored glass 
murano engraving (4/50)

€1.500 - 1.800

250
Rico Sequeira (n.1954)
Sem Título 
Serigrafia colorida (162/200) 
70x50cm

Silkscreen (162/200)

€100 - 200
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251
Milly Possoz (1888-1967) 
Vista de montanha com casario e figuras 
Gravura a negro (31/40) 
Assinada 
38.5x49cm  

Black Engraving (31/40) 
Signed           

€180 - 220

252
Sérgio Telles (Brasil, n.1936)
Sem Título 
Serigrafia a negro (15/28) 
Assinada 
46x59cm

Silkscreen (15/28) 
Signed

€150 - 200

195

253
Alberto Giacometti (1901-1966)
Sem Título 
Serigrafia a negro (11/30) 
Assinada 
55x72cm

Serigraphy (11/30) 
Signed

€1.500 - 2.500

254
Salvador Dali (1904-1989)
“Anthony and Cleopatra” 
Serigrafia colorida, E.A 
Assinada 
47x39cm

Serigraphy, E.A 
Signed

€800 - 1.200

255
Salvador Dali (1904-1989)
“Mcbeth” 
Serigrafia colorida, E.A 
Assinada  
47x39cm

Serigraphy, E.A 
Signed

€800 - 1.200
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256
Frederic Amat (Espanha, n.1952)
Sem Título 
Água-forte, (73/75) 
Assinada, 1983 
92x62cm

Etching, (73/75) 
Signed, 1983

€1.000 – 1.500

257
Leonel Moura (n.1948)
“Dead Doctrines” 
Serigrafia colorida, H.C (10/20) 
Assinada e datada 88 
69x49cm

Serigraphy, H.C (10/20) 
Signed and dated 88

€200 - 400

259
José María Sicilia (Madrid, n.1954)
Sem Título 
Litografia sobre pedra da Baviera, (52/60) 
Assinada, Anos 80 
60x60cm

Lithography on stone of Baviera, (52/60) 
Signed, 80’s

€1.000 – 1.500

258
Jorge Lancinha (n.1975)

Sem Título 
Monotipia 

Assinada e datada 95 
41x29cm

Monotype 
Signed and dated 95

€200 - 400

197

260
Antoni Clavé (Barcelona, 1913-2005)
Sem Título 
Água-forte (H.C.) 
Assinada, Anos 80 
92x68cm

Etching, (H.C.) 
Signed, 80’s

€1.500 – 2.000

261
Rafael Canogar (Toledo, n.1935)
Sem Título 
Água-forte, (66/92) 
Assinada e datada 82 
66x50cm

Etching, (66/92) 
Signed and dated 82

€1.000 – 1.500

262
Cruzeiro Seixas (n. 1920)
Sem Título 
Serigrafia (11/60) 
Assinada 
22x33cm

Silkscreen (11/60) 
Signed

€3.000 - 4.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou 
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, 
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próp-
rio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem 
ser entendidas como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original - corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como 
quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor ou 
se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, 
assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro 
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor - É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação 
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda - Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de com-
pra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

Artigo 1º - Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes 
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao 
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os da-
dos requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de iden-
tificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que 
se exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

Artigo 2º - Direito de Admissão
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

Artigo 3º - Licitação e compra
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador. No caso de não ser possível a comparência 
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alter-
nativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira licitar 
em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem através 
de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, 
desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência ao inicio 
da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando 
previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar o(s) 
número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência de  
pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito. 
Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, no mín-
imo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por 
qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS 
reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em 
questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de 
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos poten-
ciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso 
carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários 
ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua ex-
ecução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.

e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representa-
do por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, 
com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar 
ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe ao pregoeiro decidir o montante em que 
os lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 13%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

Artigo 7º - Titularidade dos bens ou lotes adquiridos
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de 
paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se consid-
era paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do 
comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda 
que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 
5 (cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo 
furto ou roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até 
ao momento pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manu-
seamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

207

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expos-
tas no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não 
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor 
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira 
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus 
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados 
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa 
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão 
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do 
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido 
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base 
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 
5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION 

Horário de Funcionamento
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00.

avaliações
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritasleiloes.com.

ordens de compra e licitação teleFónica
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através de uma ordem de com-
pra, ou telefonicamente, na data e hora do leilão.

pagamento dos lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas da referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:

Beneficiário  PERIHASTA
Banco   BPI
Balcão   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

levantamento de lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo de 
10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto 
e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação 
através do nosso número geral.

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

appraisals
Our informal appraisals are free of charge and non-binding. 
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 7948000 or avaliacao@veritasleiloes.com

absentee and telepHone bidding
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence. To sub-
mit an absentee bid, please fax us the proper form to +351 21 
7948009 and you will be assigned a bidding number and a staff 
member will execute your bids.  

acquired lots payment
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash. 
All bank transfers should be referenced with invoice number, and 
using the following details:

Beneficiary  PERIHASTA
Bank   BPI
Branch   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

acquired lots collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after 
full invoice payment.

VERITAS | Art Auctioneers
T +351 21 794 8000 
F +351 21 794 8009

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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