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Sem Título, Etiópia, 2005
Gelatina de prata sobre papel fotográfico (IV/IV)
37x26cm
Silver gelatin on photographic paper (IV/IV)
€2.000 - 3.000
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Jorge Rueda (Espanha, 1943-2011)

Miguel Oriola (Espanha, n.1943)

“Fotomontage”, 2003
Cópia de cor realizada em papel Fujicolor
Crystal Archive paper Supreme (1/25)
30.50x40cm

Sem Título, da série “Domèstic”, 1999
Papel de cor Kodak Professional Endure (20/25)
32x40cm

Color copy made on Fujicolor Crystal
Archive paper Supreme (1/25)

€950 - 1.250

Kodak Professional Endure color paper (20/25)

€750 - 1.250
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Ferdinando Scianna (Itália, n.1943)

Joan Colom (Espanha, n.1921)

Sem Título, Benarés, 1997
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
(17/25)
Cópia realizada pelo autor
36x24.50cm
Silver gelatin on photographic paper
(17/25)
Copy made by the author

Sem Título, da série de fotografias del Raval
(Barcelona, entre 1958 e 1964)
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
38x18.50cm
Silver gelatin on photographic paper
€1.300 - 1.900

€1.100 - 1.300
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Fernando Herráez (Espanha, n.1948)

Koldo Chamorro (Espanha, 1949-2009)

“São Bartolomé do Mar”, da série “Línea de
Playa”, 1978
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizada pelo autor (17/25)
37x26cm

“Utrera”, da série “España Mágica”, 1982
Gelatina de prata sobre papel fotográfico (17/25)
38x26cm

Silver gelatin on photographic paper

Silver gelatin on photographic paper (17/25)
€1.100 - 1.400

€900 - 1.300
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Gabriel Cualladó (Espanha, 1925-2003)

Chema Madoz (Espanha, n.1958)

“East of Eden”, Nova Iorque, 1980
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizada pelo autor
26.50x17cm

Sem Título, 1985
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizada em 2012 por Juan Manuel
Castro Prieto
20x14cm

Silver gelatin on photographic paper
Copy made by the author
€1.200 - 1.800

Silver gelatin on photographic paper
Copy made in 2012 by Juan Manuel Castro
Prieto
€1.400 - 1.800
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Koldo Chamorro (Espanha, 1949-2009)

Pablo Ortíz Monasterio (México, n.1952)

Sem Título, da série “España Mágica”, 1985
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizada pelo autor
20x29.50cm

“Altar Tarahumara”, 1980
Gelatina de prata sobre papel fotográfico (1/25)
35x25cm

Silver gelatin on photographic paper
Copy made by the author

€1.000 - 1.500

Silver gelatin on photographic paper

€1.200 - 1.800
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Vari Caramés (Espanha, n.1953)

José Miguel de Miguel (Espanha, 1916-1988)

“El Avión”, 1985
Gelatina de prata sobre papel fotográfico (10/10)
Cópia realizada pelo autor em 1998
13x20cm

“El País de las Maravillas”, Valencia, 1966
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
36.50x26cm

Silver gelatin on photographic paper (10/10)
Copy made by the author in 1998

€1.000 - 1.500

Silver gelatin on photographic paper

€750 - 1.250
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Manuel Esclusa (Espanha, n.1952)

Baylón (Espanha, n.1958)

“Barcelona, ciutat imaginada II-014”, Maio de 1994
Gelatina de prata sobre papel fotográfico (20/25)
28x28cm

“Transilvania”, Málaga, 2007
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizada pelo autor
22x22cm

Silver gelatin on photographic paper (20/25)
€1.200 - 1.800

Silver gelatin on photographic paper
Copy made by the author
€850 - 950
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Javier Campano (Espanha, n.1950)
“Field”, Madrid, 1995
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
Cópia realizado pelo autor
36x24cm
Silver gelatin on photographic paper
Copy made by the author

Ferran Freixa (Espanha, n.1950)
“Son Collet”, Santa María del Camí, Mallorca, 1983
Gelatina de prata sobre papel fotográfico
38.50x39cm
Silver gelatin on photographic paper
€1.300 - 1.900

€900 - 1.200
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Michel Comte (Suiça, n.1954)
“Daryl Hannah” (1992)
C Print(1/150)
Assinado e datado 2007
100x100cm
C Print (1/150)
Signed and dated 2007
€2.500 - 3.500
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Oleg Vassiliev (Rússia, n.1931)

Oleg Vassiliev (Rússia, n.1931)

Sem Título
Litografia (E/A-13/40)
Assinada
75x53.5cm

“The House”
Litografia (E/A-13/40)
Assinada
71x49.5cm

Lithography (E/A-13/40)
Signed

Lithography (E/A-13/40)
Signed

€1.200 - 1.800

€1.200 - 1.800
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Pablo Picasso (1881-1973)

Pablo Picasso (1881-1973)

Sem Título
Litografia (P/A.)
Assinada (27/1/61)
46x36cm

Sem Título
Litografia (P/A.)
Assinada
46x36cm

Lithography (P.A.)
Signed

Nota: Reprodução de capa do catálogo
da Sala Gaspar em Barcelona, exposição
de desenhos de Picasso em 1961.

€2.000 - 3.000

Lithography (P.A.)
Signed
€2.000 - 3.000
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Antoni Tápies (Espanha, 1923-2012)
“Nouvel-la” 1965
Litografia sobre papel
Editor sala Gaspar
Impressor Danriá Caus, Barcelona
38x57.5cm

23
Vieira da Silva (1908-1992)
Sem Título
Serigrafia (E.A.)
Assinada
32x26cm

Nota: Edição limitada de 30 litografias realizadas por
Antoni Tápies para o livro Novel-la com Joan Bossa.
Editado em Barcelona.
Lithography on paper

Silkscreen (E.A.)
Signed

Note: Limited edition of 30th lithograph made by
Antoni Tápies for the book of Novel-la with Joan
Bossa. Printed in Barcelona.

€500 - 900

€500 - 800
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25
Júlio Resende (1917-2011)
Sem Título
Serigrafia (165/200)
Assinada
48x62cm

26
Marc Chagall (Bielorrússia/França, 1887-1985)
“Le Jeu des Acrobates”
Litografia com certificado de autenticidade
24x32cm

Silkscreen (165/200)
Signed
€400 - 600

Nota: Litografia original a cores - 1963. Da mesma edição não assinada que
a apresentada no álbum “Chagall Litographs Vol II”. Impressa a partir das
mesmas placas e na mesma data da edição assinada de 40 impressões.
Impressa no estúdio de Mourlot, Paris 1963.
Ref.: Mourlot Nº 401.”
William Weston Gallery
Lithography with certificate of authenticity
€800 - 900
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27
Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250
28
Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250

29
Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250

30
Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250
31
Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250
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Lis Petersen (Noruega n.1957)
Sem Título
Técnica mista sobre tela
50x50cm
Mixed media on canvas
€150 - 250
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Vicent Cardá (Espanha, n.1963)

Lieuwe Op´t Land (Holanda, n.1923)

Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 2003
45x35cm

Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada
69x69cm

Mixed media on canvas
Signed and dated 2003

Mixed media on paper
Signed

€250 - 350

€800 - 1.000
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Pedro Mora (Espanha, n.1961)
Sem Título
Painel cerâmico sobre placa polipropileno
1997
51.5x51.6cm
Ceramic panel on a polypropylene plaque
1997

36
Erró (Islândia n.1932)

800 - 1.200€

“Bedrich Smetana - 1824-18, 84 (Série Contrepoints)”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 1978
130x97cm
Nota: Erró, Catalogue Raisonné, pág.92, (ill.548)
Acrylic on canvas
Signed and dated 1978
€9.000 - 15.000
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37
Andrew Mania (Inglaterra, n.1974)
THEO
Óleo sobre tela
2007
78.5x63.5cm
Oil on canvas, 2007
1.000 - 1.500€
38
Suzy Gómez (Espanha, n.1964)
Sem Título Nº 136
Fotografia sobre madeira
2002
240x184cm
Photograph on wood
2002
€6.000 - 8.000
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39
Ana Cristina Leite (n.1964)
Sem Título
Técnica mista sobre MDF
2006
220x180cm
Mixed media on MDF
2006
€6.000 - 8.000
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40

41

Pamen Pereira (Espanha, n.1963)

Rafael Canogar (Espanha, n.1935)

“Mariposas”
Técnica mista sobre veludo
Assinada e datada 2000
39x49 cm

Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 06
71x100cm

Mixed media on velvet
Signed and dated 2000

Mixed media on paper
Signed and dated 06

€1.300 - 1.800

€6.500 - 8.500
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42
Pedro Calapez (n.1953)
“A adoração dos pastores”
(A partir de Giambattista Tiepolo)
Técnica mista sobre papel
Assinada
20x20cm
Mixed media on paper
Signed

43

€1.000 - 1.500

Erró (Islândia, n.1932)
“The Indians of Agra”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 1974
150x89cm
Bibliografia: Erró, Catalogue Raisonné
(1974-1986), pág. 26, Ill.108.
Acrylic on canvas
Signed and dated 1974
€11.000 - 13.000
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47

44
Joana Rosa (n.1959)
“Goodnight Moon”
Técnica mista sobre
papel de arquitecto
Assinada e datada
2000
160x190cm
Mixed media on
architect paper
Signed and dated 2000
€1.500 - 2.000
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45
Pedro Pascoinho (n.1972)
“Votre Intérieur”, 2004
Acrílico sobre tela
100x81cm
Acrylic on canvas
€1.000 - 2.000

49

47
Bela Silva (n.1966)
“O passeio”
Guache sobre papel
Assinado
70x100cm
46

Gouache on paper
Signed

Erik Frandsen (Dinamarca, n.1957)

€1.250 - 1.750

Sem Título
Esmalte sobre alumínio
2003
145.5x120cm
Enamel on aluminum
2003
2.000 - 3.000 €
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49
Ana Marchand (n.1947)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 87
100x69cm
48

Mixed media on paper
Signed and dated 87

António Sena (n.1941)

€1.200 - 1.800

Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada
55x72cm
Mixed media on paper
Signed
€1.500 - 2.000
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51

Pedro Cabrita Reis (n.1956)

Pedro Cabrita Reis (n.1956)

Sem Título, Série “A casa dos suaves odores”
Grafite sobre papel
Assinado e datado 90
30x21cm

Sem Título, Série “A casa dos suaves odores”
Grafite sobre papel
Assinado e datado 90
30x21cm

Graffiti on paper
Signed and dated 90

Graffiti on paper
Signed and dated 90

€900 - 1.300

€900 - 1.300
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52

53

Cristina Iglesias (Espanha, n.1956)

Julião Sarmento (n.1948)

Sem Título
Acrílico sobre papel
40x41cm

“Stranger”
Técnica mista sobre tela
Assinada e datada 2004
(Com inscrição no verso: Capa rota)
49x59cm

Acrylic on paper
€2.500 - 3.000

Mixed media on canvas
Signed and dated 2004
€10.000 - 15.000
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Cristina Iglesias (Espanha, n.1956)
Sem Título
Serigrafia sobre alumínio e madeira
63x96cm
Silkscreen on aluminium and wood
€19.000 - 20.000

55
Joana Vasconcelos (n.1971)
“Agripina 2009”
Escultura em faiança Rafael Bordalo
Pinheiro pintada com vidrado cerâmico,
croché em algodão feito à mão.
19x39x34cm
Rafael Bordallo Pinheiro pottery painted
with glazed ceramic, and handmade
cotton crochet.
€6.000 - 9.000

58

59

56
Paula Rego (n.1935)
Sem Título
Desenho a lápis sobre papel (frente e verso)
Assinado e datado 82
No verso com inscrição: Paula Rego, Atelier Londres, Fev.82.
29x22cm
Pencil on paper (front and back)
Signed and dated 82
Inscription on the back: Paula Rego, London Atelier, Feb.82.
€17.500 - 22.500

60

61

57
Manuel Cargaleiro (n.1927)
Sem Título
Guache sobre papel
Assinado e datado 1960
17.5x22.5cm

58
Luis Feito (Espanha, n.1929)

Bibliografia: Manuel Cargaleiro Guaches/ Óleos 1989,
Edição Beecham Portuguesa Lta
Gouache on paper
Signed and dated 1960

Sem Título
Técnica mista sobre papel colado em tela
Assinada
26x48cm
Mixed media on paper glued on canvas
Signed

€3.000 - 4.500

€3.500 - 4.500

62

63

59

60

Menez (1926-1995)

António Saura (Espanha, 1930-1998)

Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 57
50x36cm

Sem Título
Tinta da china sobre papel
Assinada
29x21cm

Mixed media on paper
Signed and dated 57

Nankin on paper
Signed

€12.500 - 17.500

€5.000 - 8.000

64

65

61
José de Guimarães (n.1939)
Sem Título
Óleo sobre tela com colagens
em papel marrouflé
Assinado
130x162cm
Oil on canvas with marrouflé
paper collages
Signed
€38.000 - 45.000

66

67

62
Fátima Mateus (n.1965)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada a datada 03
12x32cm
Mixed media on paper
Signed and dated 03

63

€150 - 250

Fátima Mateus (n.1965)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada a datada 03
12x32cm
Mixed media on paper
Signed and dated 03
€150 - 250

64
Rogério Timóteo (n.1967)
Sem Título
Escultura em bronze patinado
Assinada e datada 98
Alt.:95.5cm
Patinated bronze sculpture
Signed and dated 98
€1.000 - 1.500

68

69

65
Martins Pereira (n.1937)
Nú Feminino
Técnica mista sobre papel
Assinado e datado 96
68x50cm
Mixed media on paper
Signed and dated 96
€300 - 400

66
Soares Branco (n.1925)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 29.3.2003
48x62cm
Mixed media on paper
Signed and dated 29.3.2003
€300 - 400

67

68

José Núncio (1938-2006)

Antonieta Roque Gameiro (n.1945)

Escultura em bronze patinado com base
em mármore negro
Assinada e datada 99
Alt.:45cm

Sem Título
Escultura em bronze patinado com base
em mármore negro. P.A. 2/3
Assinada e datada 86
Alt.:59cm

Patinated bronze sculpture with black
marble base
Signed and dated 99

Patinated bronze sculpture with black
marble base. P.A. 2/3
Signed and dated 86

€600 - 900

70

€250 - 350

71

69

70

Manuel Cargaleiro (n.1927)

Manuel Cargaleiro (n.1927)

Sem Título
Guache sobre papel
Assinado e datado 1978
17x12cm

Sem Título
Guache sobre papel
Assinado e datado 1962
16x11cm

Bibliografia: Manuel Cargaleiro Guaches/
Óleos, Edição Beecham Portuguesa Lta.

Bibliografia: Manuel Cargaleiro Guaches/
Óleos, Edição Beecham Portuguesa Lta.

Gouache on paper
Signed and dated 1978

Gouache on paper
Signed and dated 1962

€2.000 - 3.000

€2.500 - 3.500

72

73

72
Cruzeiro Seixas (n.1920)
“A imaginação não inventa, liga, coordena”
Técnica mista (colagem) sobre papel
Assinada (2009)
67.5x81.5cm

71

Mixed media (collage) on paper
Signed

Mathieu Sodore (XX)
“Le poete debout VI”
Técnica mista sobre platex
Assinada e datada 2002
100x60cm

€4.000 - 6.000

Mixed media on platex
Signed and dated 2002
€500 - 600

74

75

73

74

António Soares (1894 - 1978)

Francis Smith (1881-1961)

“Alfama”, 1967
Óleo sobre tela
Assinado
80x100cm

Sem Título
Técnica mista sobre papel
(desenho, aguarela e guache)
Assinada e datada 1928
31x38cm

Nota: Reproduzido na capa do
catálogo da exposição do centenário
do seu nascimento, em Dezembro de
1994, na Galeria Alvarez - Porto.

Mixed media on paper
(drawing, watercolor and gouache)
Signed and dated 1928

Oil on canvas
Signed

€8.000 - 12.000

€8.000 - 9.000

76

77

75
Rogério Amaral (1927-1996)

76

Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 91
81x100cm

Maluda (1934-1999)
“Lisboa XXV”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1983
73x92cm

Oil on canvas
Signed and dated 91

Oil on canvas
Signed and dated 1983

€2.000 - 3.000

€12.000 - 18.000

78

79

77
Augusto Barros (n.1929)
Sem Título - 19
Técnica mista sobre papel
Assinada
75x56 cm

78

Mixed media on paper
Signed
€1.700 - 2.500

“A ravina”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1984
76x60cm

João Hogan (1914-1988)

Oil on canvas
Signed and dated 1984
€15.000 - 22.000

80

81

79
Cruzeiro Seixas (n.1920)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada
31x24cm

80
Mário Cesariny (1923-2006)
“Heliogabalo” ou “O Último Scandro”
Acrílico sobre platex
Assinado e datado 1983
76x49cm

Mixed media on paper
Signed
€2.200 - 2.800

Bibliografia:João Lima Pinharanda e
Perfecto E. Cuadrado, “Mário Cesariny”,
2004. EDP e Assírio e Alvim, pág. 147
Acrylic on platex
Signed and dated 1983
€28.000 - 40.000

82

83

81

82

Lagoa Henriques (1923-2009)

Manuel Cargaleiro (n.1927)

Sem Título - Pérola da Junqueira
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 14 de Outubro 2000
22x15cm

Sem Título
Guache sobre papel
Assinado e datado 1976
23x19cm

Mixed media on paper
Signed and dated October 14th 2000

Gouache on paper
Signed and dated 1976

€300 - 500

€3.000 - 4.500

84

85

83
Nadir Afonso (n.1920)
Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 47
64x75cm
Oil on canvas
Signed and dated 47
€45.000 - 65.000

86

87

84

85

Fernando de Azevedo (1923-2002)

Júlio Resende (1917-2011)

Sem Título
Desenho a tinta da china sobre papel
Assinado e datado 79
34x23cm

Sem Título
Desenho a tinta da china sobre papel
Assinado
46x64cm

Nankin on paper
Signed and dated 79

Nankin on paper
Signed

€1.500 - 2.000

€8.000 - 10.000

88

89

86
Eduardo Alarcão (1930-2003)
Sem Título
Desenho a tinta da china sobre papel
Assinado e datado Lx VII, 88
41x29cm
Nankin on paper
Signed and dated Lx VII, 88
€150 - 200

88
Eurico da Costa (1928-1998)
Sem Título
Aguarela sobre papel
Assinada
22x15cm
Watercolor on paper
Signed
€600 - 900

89
Eurico da Costa (1928-1998)
Sem Título
Desenho a pastel sobre papel
Assinado
30x42cm
Nota: Autentificado no verso por
Paulo da Costa
Pastel drawing on paper
Signed
€300 - 400

87
Eurico Gonçalves (n.1932)
“Ave Rara”
Desenho a pastel sobre papel
Assinado e datado 09
28x20cm
Pastel drawing on paper
Signed and dated 09
€750 - 1.200

90

91

90
Espiga Pinto (n.1940)
“Cavalo com memórias festivas”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 96/97
74x120cm
Oil on canvas
Signed and dated 96/97

91

€2.000 - 3.000

Artur Bual (1926-1999)
“1º Estudo para o retrato de Teixeira Pascoaes”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 79
124x100cm
Oil on canvas
Signed and dated 79
€9.000 - 10.000

92

93

92
Areal (1934-1978)
Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 63/64
38.5x52cm
Oil on canvas
Signed and dated 63/64

93

€7.000 - 9.000

Artur Bual (1926-1999)
“Anti-Destino XVII”, 1980
Acrílico sobre tela
Assinado
195x115cm
Acrylic on canvas
Signed
€12.500 - 15.000

94

95

94

95

António Saura (Espanha, 1930-1998)

Cândido Costa Pinto (1911-1976)

“Cabeça”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 86
29x21cm

Sem Título
Óleo sobre platex
Assinado e datado 43
30x24cm

Mixed media on paper
Signed and dated 86

Oil on platex
Signed and dated 43

€8.500 - 10.000

€8.000 - 10.000

96

97

97
Manuel Cargaleiro (n.1927)

96

“Réalité de l´effet attendu”
Óleo sobre tela
Assinado e datado, Paris 1967
73x54cm

Niki de Saint Phalle (França, 1930-2002)
Sem Título
Escultura em papier mâché policromado
Alt.: 16cm

Bibliografia: Manuel Cargaleiro Guaches/
Óleos, Edição Beecham Portuguesa Lta.

Policromed paper mâché sculpture
€1.000 - 1.200

Oil on canvas
Signed and dated, Paris 1967
€8.000 - 12.000

98

99

98

99

Figueiredo Sobral (1926-2010)
“O homem e a alma - Sonho para Fausto”
Óleo sobre tela
Assinado
91x61.5cm
Oil on canvas
Signed

Malangatana (1936-2011)
Sem Título
Desenho a tinta da china sobre papel
Assinado e datado Ngwenya 23/10/72
56x38cm
Nankin on paper
Signed and dated Ngwenya 23/10/72

€500 - 800

€750 - 1.250

100

101

101
Sá Nogueira (1921-2002)
Sem Título
Técnica mista com colagens sobre papel
Assinada e datada 71
52x63,5cm
100

Mixed media with collages on paper
Signed and dated 71

António Palolo (1946-2000)

€4.000 - 6.000

Sem Título
Guache sobre papel
Assinado e datado 65
(pequenas manchas)
55x45cm
Gouache on paper
Signed and dated 65
(small blemishes)
€7.500 - 9.500

102

103

102
Joaquim Rodrigo (1912-1997)
“1918-1928 2”
Vinílico sobre platex
Assinado e datado 27-1-81
97x146cm
Bibliografia:
Joaquim Rodrigo, Catalogue Raisonné,
Museu do Chiado, pág. 240, Ill.342.
Joaquim Rodrigo,
“O complementarismo em pintura contribuição para a ciência da arte”, 1982,
Edição Livros Horizonte, pág. 176
(representado na sobrecapa).
Exposições:
“Retrospectiva Joaquim Rodrigo”,
Museu do Chiado,
18 de Novembro de 1999
a 26 de Março de 2000.
Vynilic on platex
Signed and dated 27-1-81
€40.000 - 60.000

104

105

103
Mário Cesariny (1923-2006)
Sem Título
Óleo sobre platex
Assinado
11x26cm
Oil on platex
Signed
€2.800 - 3.500
104
Eduardo Luiz (1932-1988)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 63
74x38cm
Mixed media on paper
Signed and dated 63
€15.000 - 18.000

106

107

105

106

Maria Mendes (n.1943)

Maria Mendes (n.1943)

Sem Título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 86
80x60cm

Sem Título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 86
80x60cm

Acrylic on canvas
Signed and dated 86

Acrylic on canvas
Signed and dated 86

€800 - 1.200

€800 - 1.200

108

109

107
Manuel Ribeiro de Pavia (1910-1957)
“Camponesas”
Desenho a tinta da china sobre papel
Assinado e datado 48
32x23cm
Nankin drawing on paper
Signed and dated 48
€180 - 220

108
Armanda Passos (n.1944)
Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado
95x65cm
Oil on canvas
Signed
€8.500 - 12.500

110

111

110
António Palolo (1946-2000)

109

Sem Título
Acrílico e colagem sobre papel
Assinado e datado 67
70x50cm

Espiga Pinto (n.1940)
“Mapa da memória festiva”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1990
Diam.:160cm

Proveniência: Ex-Colecção Francisco Capelo
Bibliografia: “Anos de Ruptura, uma perspectiva da arte portuguesa nos
anos sessenta”, colecção “Obras de Arte, livros Horizonte” - Lisboa 1994.
Exposição: Fundação Calouste Gulbenkian, centro de Arte Moderna José
de Azeredo Perdigão. Lisboa, Novembro 1995 - Janeiro 1996, pág. 65, Ill.14.

Oil on canvas
Signed and dated 1990
€3.000 - 4.500

Acrylic and collage on paper
Signed and dated 67
€12.000 - 18.000

112

113

112
Ângelo de Sousa (n.1938)
Sem Título
Acrílico sobre tela de linho com verniz mate
á tableaux de Talens
Assinado e datado 1-11-10-G Porto
166x200cm
Acrylic on linen canvas with tableaux de
Talens matt lacquer
Signed and dated 1-11-10-G Porto

111
João Vieira (1934-2009)
Sem Título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 05
64x48cm

€40.000 - 60.000

Mixed media on paper
Signed and dated 05
€5.000 - 8.000

114

115

114
Jacinto Luís (n.1945)
Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1977
72.5x92cm

113
Jorge Barradas (1844-1971)

Oil on canvas
Signed and dated 1977

Figura Feminina
Escultura em cerâmica policromada
Assinada e datada 1933
(Pequenos defeitos)
Alt.:28cm

€3.500 - 5.000

Polycromed ceramics sculpture
Signed and dated 1933
(Small blemishes)
€800 - 1.200

116

117

115
Manuel Cargaleiro (n.1927)

116

Sem Titulo
Painel composto por 56 (8x7) azulejos em faiança policromada
Realizado na Fábrica Viúva Lamego pelo artista
Peça Unica
Assinado e datado 1991

Domingos Pinho (n.1937)

118x103 cm

Oil on canvas
Signed and dated 79

Panel composed by 56 (8x7) polychromed faience tiles
Made at Viúva Lamego Factory by the artist
Unique Piece
Signed and dated 1991

Sem Título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 79
100x100cm

€8.000 - 12.000

€9.000 - 15.000

118

119

117
Júlio Pomar (n.1926)
“La chambre Verte”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 1974
100x80cm
Bibliografia:
Júlio Pomar, Catalogue Raisonné II,
pág.98-99, Ill.98.
Proveniência:
Galeria 111 (Lisboa),
Isaac Holly (Lisboa).
Acrylic on canvas
Signed and dated 1974
€38.000 - 60.000

120

121

118
Émile Gilioli (1911-1977)
“Fleur jaune”
Escultura em resina sobre base metálica
Assinada
Alt.: 8cm

119
Manuel Cargaleiro (n.1927)

Resin sculpture on a metalic base
Signed

“L’eau et le feu”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1976
73x60cm

€200 - 300

Bibliografia:
Manuel Cargaleiro
Guaches/ Óleos,
Edição Beecham Portuguesa Lta.
Oil on canvas
Signed and dated 1976
€22.000 - 30.000

122

123

NOTAS
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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 próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem
ser entendidas como um todo negocial.

e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado 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%.

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 VERITAS.
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 martelo, 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 compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

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 durante 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 mesma, 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 considera 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 referidas, o bem permanece propriedade do vendedor.

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 dados 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 identificação.
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 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 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 levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

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 receber 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 obtenção 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 outros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento 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 manuseamento, 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 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 alternativas 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 mínimo, 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 potenciais 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 execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.

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.
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CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

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 expressamente 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 expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

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 especificamente 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 relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais importações 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 comprador, 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 apreciação 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 actualização 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 estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se a indemnizar 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 posterior 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 responsabilidade 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 documento, 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 expostas no presente documento.

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 anteriores, 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 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, deduzidas 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.
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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, processamento 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 pessoais 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.

INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

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

Horário

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

Opening Hours

Avaliações

Appraisals

Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

de compra e licitação telefónica

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

Pagamento

dos

Lotes
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Telephone Bidding

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:

Acquired Lots Payment

Beneficiário
Banco 		
Balcão 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

Beneficiary
Bank 		
Branch 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
B B P I PT P L

Levantamento
A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com

and

If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence. To submit 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.

All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number, and
using the following details:
PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
B B P I PT P L

Acquired Lots Collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after
full invoice payment.

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.
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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 13% + 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 13 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
Nº LOTE | LOT #

DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)

MAXIMUM BID AMOUNT
(IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
REC EBIDO POR

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

______________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

DATA
_______/______/_______

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________
GESTOR DE CONTA| ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

HORA
__________:___________

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
130 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM
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www.veritasleiloes.com
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